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Aanvraag tot erkenning van een structuuronderdeel 

Freinetpedagogie voor de tweede graad van het algemeen 

secundair onderwijs 
 

Dit dossier is een aanvraag tot erkenning van een nieuw structuuronderdeel Freinetpedagogie voor 

de tweede graad van het algemeen secundair onderwijs, dat een vervolg biedt op de reeds als (niche) 

erkende basisoptie Freinetpedagogie in het 2de leerjaar A.  

De initiatiefnemer van de aanvraag is de vzw Freinetscholen Keerpunt1, die vanaf 1 september 2019 

optreedt als schoolbestuur van een erkende en gesubsidieerde vrije secundaire freinetschool. Zoals 

blijkt uit de brieven in Bijlage 1 sluiten ook andere secundaire freinetscholen zich bij deze aanvraag 

aan: 

- de directies van Freinetmiddenschool Gent en Freinetatheneum De Wingerd (Gent, 

Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten) 

- de directie van Villa da Vinci (Sint-Niklaas, Gemeenschapsonderwijs) 

- de coördinator, de directie en de algemene directie van ‘tvier (Kortrijk, Katholiek Onderwijs 

Vlaanderen) 

Dit dossier bevat enkel de aanvraag tot erkenning van een structuuronderdeel Freinetpedagogie voor 

de tweede graad ASO. Aanvullend wordt, met het oog op continuïteit over de studiejaren heen, ook 

aangegeven hoe de basisoptie Freinetpedagogie in het 2de leerjaar A ingevuld is en hoe een 

structuuronderdeel Freinetpedagogie van de derde graad in het doorstromingsgericht 

freinetonderwijs eruit kan zien.  

De tekst bestaat uit twee delen. Deel 1 (‘Verantwoording’) bespreekt de uitgangspunten en 

kenmerken van de hedendaagse freinetpedagogie. In Deel 2 (‘Het structuuronderdeel 

Freinetpedagogie’) omschrijven we het voorgestelde structuuronderdeel en gaan we in op de 11 

toetsingscriteria van Ahovoks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Ondernemingsnummer: 0692.650.967  

Contactgegevens van de aanvrager: 

Freinetscholen Keerpunt vzw 

Sint-Dorotheastraat 15 

9040 Gent 

Contactpersoon: Luc Heyerick 

e-mail: luc.heyerick@telenet.be 

tel. 0478 88 09 21 
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Deel 1 : Verantwoording. De visie van Célestin Freinet op mens, 

maatschappij en onderwijs. Freinetpedagogie anno 2020 

 

Dit deel beschrijft de mens- en maatschappijvisie en de pedagogische visie van Célestin Freinet 

(1896-1966) en de Moderne School2 en de hedendaagse uitwerking daarvan in de freinetpedagogie, 

als grondslag voor een structuuronderdeel Freinetpedagogie. 

Freinetonderwijs gaat uit van de mens- en maatschappijvisie van Célestin Freinet en zijn navolgers 

van de Moderne School. Zoals we zullen aantonen, vloeien de freinetpedagogie en de daarbij 

horende freinettechnieken3 logisch voort uit die mens - en maatschappijvisie.  

Om de noodzaak van een structuuronderdeel Freinetpedagogie in het secundair onderwijs aan te 

tonen, moeten we dan ook eerst de onderliggende mens- en maatschappijvisie toelichten (§ 1.2). 

Vervolgens beschrijven we bondig hoe Freinets mens- en maatschappijbeeld in een moderne 

pedagogisch-didactische visie omgezet wordt (§ 1.3). Ten slotte doen we de vertaalslag van deze visie 

en algemene principes naar de freinetonderwijspraktijk, met een overzicht van de freinetinvarianten 

(§ 1.4.) en de belangrijkste freinettechnieken (§ 1.5). 

 

1.1. Célestin Freinet, de freinetpedagogie en de Freinetbeweging 
 

De freinetpedagogie van de 21ste eeuw bouwt voort op het levenswerk van de Franse onderwijzer en 

onderwijsvernieuwer Célestin Freinet (1896-1966).  

Freinet begon zijn onderwijscarrière als dorpsonderwijzer in Bar-sur-Loup (departement Alpes-

Maritimes). Het was daar, en later ook in Saint-Paul de Vence, dat hij via zijn klaspraktijk met 

volkskinderen de basis legde voor een eigen pedagogie. Na de introductie van de drukpers en de 

daardoor mogelijk geworden uitwisseling tussen leerlingen en leerkrachten uit andere streken in 

Frankrijk, werd de basis gelegd voor een nationale en later ook internationale Freinetbeweging. Al in 

1927 richtte Freinet met enkele collega’s een coöperatieve op (CEL, Coöperative de l’Enseignement 

Laïque), die de onderwijsvernieuwing steunde door de ontwikkeling en verspreiding van materiaal 

(drukpersen, limografen, auto-correctieve werkkaarten…) en via congressen en tijdschriften. Na de 

Tweede Wereldoorlog nam een nieuwe organisatie in Frankrijk dit werk over (ICEM, Institut 

Coöpératif de l’Ecole Moderne) en ontstonden er ook in andere landen, waaronder België, 

groeperingen van leerkrachten die door de freinetpedagogie geïnspireerd werden.  

In 1957 kondigde Freinet op het ICEM-congres in Nantes de oprichting aan van een internationale 

beweging: FIMEM (Fédération Internationale des Mouvements de l’Ecole Moderne), die tot op heden 

om de twee jaar telkens in een ander land een internationaal congres voor leerkrachten organiseert 

(RIDEF, Rencontre Internationale des Educateurs Freinet). Leerkrachten in de Freinetbeweging, nu 

verspreid over de hele wereld, proberen door coöperatieve uitwisseling van ideeën en 

                                                             
2
 Freinet verkoos de uitdrukking ‘moderne school’ (L’Ecole Moderne) boven ‘nieuwe school’, om aan te geven 

dat goed onderwijs zich altijd aanpast aan de maatschappelijke context, waardoor het ook in een volgende 
eeuw eigentijds kan blijven. 
3 Zie § 1.5 
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praktijkvoorbeelden en de gemeenschappelijke ontwikkeling van hulpmiddelen die in hun klassen 

bruikbaar zijn, de moderne school met respect voor de basisprincipes af te stemmen op de nieuwe 

context van de school in de samenleving. 

In Vlaanderen ontstond in 1979 op initiatief van ouders een eerste freinetbasisschool in Leuven. 

Vanaf 1985 richtte de stad Gent freinetbasisscholen op in het officiële onderwijs en in 1990 ontstond 

in Gent een eerste secundaire freinetschool. In het laatste decennium van de vorige eeuw en in het 

begin van de 21ste eeuw kwamen er heel wat nieuwe freinetscholen bij, zowel in het gemeentelijk en 

gemeenschapsonderwijs als bij FOPEM (Federatie van Onafhankelijke Pluralistische Emancipatorische 

Methodescholen). Sinds kort zijn er in Vlaanderen ook enkele freinetscholen in het katholiek 

onderwijs.4 Anno 2018 beschikt elk onderwijsnet dus over freinetscholen. 

Leerkrachten uit deze scholen worden ondersteund door de netgebonden begeleidingsdiensten, 

maar ook door hun zelforganisatie (Freinetbeweging Vlaanderen). Sinds 2010 organiseert de Vlaamse 

Freinetbeweging in samenwerking met een van de HIVO’s5 een opleiding voor freinetleerkrachten.  

In 2014 verenigden de Vlaamse en de Nederlandse Freinetbeweging zich in de (Nederlandstalige) 

Vereniging voor Freinetpedagogie, die jaarlijks twee publicaties voor de leden uitgeeft: in de 

Freinetbibliotheek worden de originele werken van Freinet in het Nederlands vertaald en in De Reeks 

worden nieuwe praktijkvoorbeelden gekoppeld aan de freinetpedagogie.  

De recente uitbreiding van het freinetonderwijs in Vlaanderen maakt de ondersteuning via 

begeleiding, opleiding, nieuwe publicaties over freinetpedagogie en de uitwisseling onder 

leerkrachten binnen de Freinetbeweging onmisbaar om het freinetonderwijs of de ‘Moderne School’ 

inderdaad ‘modern’ te houden. Hoewel de basisprincipes en -technieken decennia geleden 

ontwikkeld werden en staande blijven, is de uitwerking in de klaspraktijk eigentijds en in 

voortdurende ontwikkeling.  

                                                             
4
 Bijvoorbeeld Rippetip in Bilzen (basisonderwijs) en ’tvier in Kortrijk (secundair onderwijs). 

5
 Er zijn in Vlaanderen een tiental Hogere Instituten voor Opvoedkunde (HIVO), die een driejarige vorming voor 

leerkrachten geven die leidt tot een erkend Diploma van Hogere Opvoedkundige Studies (DHOS). Het Oost-
Vlaams Instituut voor Opvoedkundige Wetenschappen (OIOW) werkt sinds 2010 samen met de 
Freinetbeweging om een opleiding in de freinetpedagogie aan te bieden.  
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1.2. Freinets visie op de ontwikkeling van het kind, op leren en 

pedagogisch handelen, op het individu in de samenleving 

 
Intelligentie is geen gave die alleen op eigen kracht teert. 

Intelligentie betekent: ontvankelijk zijn voor ervaringen. 

C. Freinet6 

 

Dit hoofdstuk bevat een beknopte samenvatting van Célestin Freinets visie op de ontwikkeling van het 

kind, op leren en pedagogisch handelen en op het individu in de samenleving7. Voor een meer 

gedetailleerde uitwerking van deze onderwerpen verwijzen we naar de bibliografie. 

Vitalisme, intelligentie, proefondervindelijk verkennen 

Freinetonderwijs gaat uit van een vitalistische opvatting van het leven8: elke mens9 heeft een 

aangeboren groeipotentieel10, dat het individu opstuwt in zijn of haar ontwikkeling11 en aanzet om 

steeds meer greep12 te krijgen op de omgeving, de wereld, het leven. Dat groeipotentieel kunnen we 

niet verklaren of beschrijven: we kunnen slechts vaststellen dat het bestaat. Met de woorden van 

Freinet: ‘Een menselijk wezen wordt op alle levensterreinen aangedreven door een onverklaarbare 

drang die hem aanzet om voortdurend te groeien, zichzelf te verbeteren, zich technieken en 

werktuigen eigen te maken om macht te verwerven en uit te breiden. Zonder deze drang zouden al 

onze inspanningen, al onze didactische bedenksels, hoe geduldig en methodisch ook uitgevoerd, 

volstrekt ineffectief zijn.’13 

Meteen na de geboorte begint het natuurlijke leerproces: een pasgeboren kind streeft naar 

bevrediging van zijn basisbehoeften door middel van mechanisch verkennen (bv. met de voetjes 

stampen, geluidjes maken, huilen). Mechanisch verkennen is een instinctieve reactie van het individu 

op prikkels van buitenaf of op een verstoord evenwicht (bv. honger), die erop gericht is dat 

evenwicht te herstellen (bv. zuigreflex, huilen). Daarbij worden succeservaringen herhaald tot ze een 

gewoonte, een automatische reflex worden. ‘Zo ontstaat een soort levensregel, die de meest 

dringende behoeften bevredigt en verkennen overbodig maakt.’14 Dit is de basis van elk leren.  

Bij hogere diersoorten, en bij uitstek bij de mens, treedt naast mechanisch verkennen en 

automatiseren nog een derde kenmerk op: de ontvankelijkheid voor ervaring, die volgens Freinet de 

eerste trap van de intelligentie vormt. ‘Aan de snelheid en de zekerheid waarmee een individu 

intuïtief lessen trekt uit zijn verkenningen meten we de graad van zijn intelligentie af.’15 Freinet 

                                                             
6
 Invariant 14 (zie § 1.4 De pedagogische invarianten) 

7 Dit hoofdstuk is voornamelijk gebaseerd op de drie hoofdwerken van Célestin Freinet: Levenstechnieken 
verwerven, Pedagogie van het werk en Proefondervindelijk verkennen (zie de bibliografie). 
8
 Freinet vond in dit verband onder meer inspiratie bij Baruch Spinoza, Friedrich Nietzsche, Henri Bergson 

(L’évolution créatrice), Pierre Teilhard de Chardin. 
9
 Voor Célestin Freinet gold dit voor ‘elk levend wezen’. In dit verband kunnen we ons tot de mens beperken. 

10 Ook levenspotentie of levenselan genoemd. 
11

 Dit is geen deterministisch proces. Als Freinet het bijvoorbeeld over ‘de lotsbestemming (Fr. la destinée) van 
het individu’ heeft, impliceert dat geenszins dat die bestemming vooraf gekend zou zijn. 
12

 Synoniemen: macht (puissance) of machtsontwikkeling, soms ook kracht. 
13 Freinet 2017, p. 11. 
14

 Freinet 2012, p. 70. 
15 Freinet 2012, p. 86 (‘Achtste wet’). 
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definieert intelligentie als de mate waarin een individu ontvankelijk is voor ervaringen.16 Dat 

betekent dan ook dat intelligentie in de freinetpedagogie niet beschouwd wordt als een constant 

gegeven, maar als iets wat ontwikkeld kan worden door het individu in staat te stellen meer 

ervaringen op te doen. Omgekeerd geldt ook: ‘Hoe geringer het aantal ervaringen (…), des te 

beperkter de intelligentie.’17 

Intelligent of proefondervindelijk verkennen18 is het samengaan van verkennen (zoals hierboven 

beschreven) en ontvankelijkheid voor de ervaring. Het is een universeel en algemeen proces.19 

Proefondervindelijk verkennen kan op twee manieren tot stand komen: vanuit een inwendige 

behoefte (aangestuurd door de levensdrang en het groeipotentieel) of door (spontane) imitatie van 

anderen (mimesis). ‘Een kind bouwt zijn leven op door middel van intense, ingespannen 

proefondervindelijke verkenningen. Wij moeten zorgen dat dit proces zo vruchtbaar en zo rijk 

mogelijk verloopt. Daarnaast dienen zich succesvolle ervaringen van anderen aan als [voor het kind, 

red.] navolgenswaardige voorbeelden die het ongewisse van de eigen verkenningen verminderen.’20 

Freinet wijst erop dat alle wetenschappelijk onderzoek (het zoeken naar nieuwe, nog onbekende 

verklaringen en verbanden) verloopt volgens de kenmerken van het proefondervindelijk verkennen. 

Wat het leren op school betreft (niet over onbekende, maar over reeds ontdekte verklaringen en 

verbanden) betoogt Freinet dat proefondervindelijk verkennen de enige manier is om kinderen 

wetenschappelijk denken bij te brengen: ‘Goed wetenschappelijk onderzoek berust op experiment, 

ervaring, onderzoek en creatie.’ Leren dat enkel via vooraf uitgestippelde routes verloopt, leidt 

slechts tot ‘dode kennis, onbruikbaar bij een wetenschappelijk avontuur.’21  

Belangrijk is dat levensregels en levenstechnieken22 stapsgewijs en geleidelijk aan opgebouwd 

kunnen worden, zoals ook een bouwsteiger eerst stevig verankerd en vervolgens etage per etage 

opgebouwd wordt. Deze opbouw gebeurt organisch23, dus niet systematisch of volgens een vooraf 

uitgedokterd plan. ‘Om zijn persoonlijkheid stevig te kunnen opbouwen, moet het kind 

proefondervindelijk het steigerwerk oprichten dat zo’n gebouw vereist. En daar kun je niet bovenaan 

mee beginnen: het is onverantwoord en gevaarlijk als de bovenste etages, die op nauwelijks 

beproefde stutpalen rusten, voortijdig overbelast worden. De opbouw kan pas evenwichtig, solide en 

doelmatig zijn als de verdiepingen één voor één geborgd worden, te beginnen bij de fundering.’24  

Zonder verkennen is er dus geen kennis. We moeten onze kinderen ‘ervaringen laten opdoen en ze 

langdurig laten verkennen, want zo worden hun intelligentie en rede gevormd en gescherpt.’25 

Freinetonderwijs is bij uitstek ervaringsgericht onderwijs.26 ‘Vroeger heerste op dit terrein een soort 

                                                             
16 Freinet 2012, p. 117 
17 Freinet 2012, p. 166 
18

 Zie vooral Freinet 2011 en Freinet 2012 
19

 Freinet 2012, p. 86 
20 Freinet 2012, p. 95 
21

 Freinet 2011, p. 47-52 
22

 Wanneer een levensregel als gevolg van de individuele ervaringen van een individu dominant wordt, ontstaat 
wat Freinet een ‘levenstechniek’ noemt. Levenstechnieken worden vooral gevormd door reacties van het 
individu op de omgeving. Elk pedagogisch handelen moet volgens Freinet gericht zijn op de vorming van 
(positieve) levenstechnieken. Zie Freinet 2012, p. 173 e.v. 
23

 Freinet 2012, p. 72 
24

 Freinet 2012, p. 125 
25

 Freinet 2012, p. 163 
26 Ervaringsgericht onderwijs heeft tot doel, bij de leerlingen de ‘zin om te leren’ aan te wakkeren. Het is dus 
geenszins een laissez-faire aanpak, zoals wel eens geopperd wordt. De leraar speelt een belangrijke, 
activerende rol. Zie ook § 1.3. - § 1.5. 
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gezichtsbedrog, dat ook in de school schade heeft aangericht. Bij alle vakken werd het ervaren 

vervangen door wet, regel, uitleg, met een complete mislukking als gevolg. Men liet zich misleiden 

door het woordgeheugen en het sterke imitatievermogen van kinderen. Echter, de letter van de wet 

is zinloos en gevaarlijk. We moeten de geest van de wet herontdekken en die proberen over te 

dragen op de kinderen.’27  

Het unieke van de menselijke intelligentie 

Proefondervindelijk verkennen, het automatisch vastleggen van succeservaringen in levensregels en 

intelligentie in de vorm van ervaringsontvankelijkheid zijn geen exclusief menselijke eigenschappen. 

Ook andere levende wezens vertonen deze kenmerken in meer of mindere mate. Wat de mens van 

andere levensvormen onderscheidt is, aldus Freinet, een niet aflatende onvrede met de bestaande 

situatie, die het individu aanzet tot steeds weer nieuwe verkenningen. ‘In de eeuwige onvrede, 

teweeggebracht door de oneindige reeks verkenningen die onze zoektocht naar levensharmonie 

begeleidt – in die onvrede openbaart zich het unieke van de mens. (…) Het hoogste niveau van 

menszijn bereiken zij die door aanleg en eigen ervaring behept zijn met een diepe onvrede jegens de 

vraagstukken van leven en wereld. Want zij blijven onafgebroken verkennen en onvermoeibaar 

zoeken naar oplossingen voor de immense problemen waarvan hun toekomst afhangt.’28 

‘Tussen zijn minder geëvolueerde verwanten ontpopt de mens zich dan ook als een bestendig 

onvoldaan wezen, steeds op zoek naar een nieuwe oplossing voor de ondoorgrondelijke 

vraagstukken van kennen en handelen. Aan de hoeveelheid verkenningen om al die voortdurend 

toenemende levensbehoeften te bevredigen, meten we de graad van menszijn af.’29 In dat verband is 

pedagogisch handelen op te vatten als een streven om deze ‘onvrede’ in stand te houden en te 

voeden met steeds nieuwe prikkels.  

Belang van de omgeving 

De omgeving is van doorslaggevende betekenis voor de persoonlijke groei van elk individu.30 Volgens 

Freinet ondergaat ieder individu de behoefte ‘[…] om zijn doen en laten, zijn gebaren, zijn 

stemgeluiden af te stemmen op die van de individuen om hem heen’: elke mens heeft een instinctief 

verlangen naar harmonie met de omgeving.  

Over de rol van de omgeving schrijft Freinet: ‘Het proces van proefondervindelijk verkennen kan 

verrijkt en versneld worden door een hulpvaardige omgeving die het kind de best mogelijke 

voorbeelden biedt, zijn persoonlijke ervaringen stimuleert en hem leidt bij het automatiseren van 

behaalde successen door de kans op fouten te verkleinen.’31 

Een kind met een goed gestel kan in een weinig stimulerende of zelfs ronduit negatieve of vijandige 

omgeving heel snel te gronde gaan. Anderzijds kan een kwetsbaar of gekwetst kind in een gunstige 

en doelmatige omgeving juist helemaal heropleven. ‘Wij wekken de bergstroom [= het 

groeipotentieel, red.] niet op, maar we kunnen het leven wel helpen om zich waar te maken met een 

zo groot mogelijke levenskracht. Dat is de ware functie van de opvoeding, beperkt weliswaar, maar 

boordevol mogelijkheden.’32 

                                                             
27

 Freinet 2012, p. 163 
28

 Freinet 2012, p. 120-121 
29

 Freinet 2012, p. 123 (‘Veertiende wet’) 
30 Freinet 2012, p. 55 e.v. 
31

 Freinet 2017, p. 13 
32 Freinet 2012, p. 56 
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Opvoeding vs. dressuur 

Freinet pleit ervoor dat volwassenen het kind helpen en sturen: ‘Opvoeding is de hulp en sturing die 

wij kunnen aanbieden tijdens dit natuurlijke aanpassings- en levensproces van stapsgewijze 

mechanisering van gedragingen die door automatische herhaling een levenskrachtig fundament 

vormen, waarop een efficiënt organisme steen voor steen kan voortbouwen.’33 Anderzijds 

waarschuwt Freinet nadrukkelijk voor een al te sturend optreden van (goedbedoelende) 

volwassenen bij de opvoeding: ‘Maar dressuur is geen opvoeding. Bij echte opvoeding kan het kind 

zelf bouwen volgens het bestek van zijn eigen instinctieve behoeften; het kind maakt zijn bouwwerk 

met hulp van de volwassene34. Bij dressuur heeft de volwassene vooraf besloten welke vorm de 

constructie krijgt (…)’35 

De regels moeten dus bestaan ter wille van het kind, niet voor het gemak van de opvoeders of de 

omgeving. ‘Opvoeden [kunnen we beschouwen] als het sturen van het individu naar de 

levenstechnieken die hem evenwicht en macht verzekeren.’36 

Pedagogie van het werk 

Freinet koos voor een van zijn hoofdwerken de titel ‘L’éducation du travail’ (vertaald als ‘Pedagogie 

van het werk’). Onder werk verstaan we in de freinetpedagogie alle activiteiten waarvoor de mens 

(in casu het kind) spontaan kiest vanuit het verlangen om de eigen greep op de wereld en het leven 

te versterken. Enkele voorbeelden van ‘werk’ in schoolverband zijn: werken in de schooltuin, de 

lokalen inrichten, een tekst afwerken voor publicatie in de schoolkrant, een uitnodiging opstellen 

voor een schoolfeest, informatie opzoeken of een dienst voor toerisme opbellen om een klasuitstap 

voor te bereiden, vragen opstellen in het Frans als voorbereiding op straatinterviews, de resultaten 

van een onderzoek presenteren voor een groep ouders, enzovoort.  

Volgens Freinet is het verrichten van zinvol werk een aangeboren menselijke behoefte: ‘Het werk, 

niet het spel, is de natuurlijke bezigheid van een kind’ (invariant 10ter) en ‘Van levend, functioneel 

werk wordt een kind niet moe’ (invariant 17)37. 

Freinets pleidooi voor het werk wordt vaak ten onrechte beschouwd als een kritiek op het spel. 

Freinet had niets tegen het spel op zich (integendeel), maar kantte zich wel tegen het gebruik van 

spelvormen (1) als middel om opgelegde taken op te leuken, (2) als manier om de pil te vergulden na 

zulke opgelegde taken of (3) als een ‘roesmiddel’ (gokspelen en dergelijke)38. In opvoedkundige 

handelingen zou er geen kunstmatig onderscheid tussen werk en spel mogen bestaan.  

  

                                                             
33

 Freinet 2012, p. 75 
34

 Zie ook § 1.3.: devolutie, het kind als auteur. 
35

 Freinet 2012, p. 80. Biesta verwijst naar een vergelijkbaar onderscheid dat Dewey maakte tussen onderwijs 
en training. ‘Training draait om situaties waarin degenen die iets leren niet echt delen in de manieren waarop 
hun activiteiten worden gebruikt. Ze zijn geen partners in een gedeelde activiteit. Onderwijs draait echter juist 
om de situaties waarin men deelt of participeert in een gemeenschappelijke activiteit, waarin men evenals de 
anderen een belang heeft in de voltooiing ervan. In deze situaties ondergaan iemands gedachten en emoties 
veranderingen als gevolg van de samenwerking.’(Biesta 2015, p. 49). 
36

 Freinet 2012, p. 176 
37

 Zie § 1.4 ‘De pedagogische invarianten’ 
38 Voor een gedetailleerde uitwerking van Freinets visie op werk en spel (en de tussenvormen van het spel-

werk en het werk-spel), verwijzen we naar Freinet 2014, hoofdstukken 23-40. Zie in dit verband ook 

https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/20571. 

https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/20571
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Broederschap van het werk: het individu in dienst van een sociale gemeenschap 

Naast de aangeboren behoefte om zijn greep op de wereld te verstevigen heeft iedere mens een 

fundamenteel verlangen naar communicatie en harmonie, een behoefte om zijn handelingen af te 

stemmen op de individuen om hem heen. Mensen leven in dienst van een sociale gemeenschap. Het 

werk is het natuurlijke vehikel om deze gemeenschap te helpen smeden: ‘Broederschap in de ware 

zin van het woord is broederschap van het werk. Het werk smeedt de hechtste band tussen de leden 

van een gezin, een groep, een dorp, een land.’39 

Freinet vatte zijn onderwijsvisie samen met de slogan: ‘Een school door het leven, voor het leven, 

door het werk!’40 In het Nederlandse taalgebied is de term ‘levend leren’ gemeengoed geworden: 

het leren moet zo nauw mogelijk aansluiten bij het leven en voorbereiden op het (echte) leven. 

De Natuurlijke Methode  

Célestin Freinet is de grondlegger van de zogenaamde ‘Natuurlijke Methode’41, die ervan uitgaat dat 

een deel van de schoolse kennis verworven kan worden volgens hetzelfde ‘natuurlijke’ proces 

waardoor kinderen leren staan, stappen, praten enzovoort.42 De Natuurlijke Methode bestaat erin 

dat een leeromgeving gecreëerd wordt die (1) leerlingen aanzet om, onbewust aangestuurd door 

hun levenselan (machtspotentieel), hun greep op de wereld te verstevigen en die (2) door het werk 

en de ontdekkingen het samengaan van deze krachten bevordert binnen een coöperatieve sociale 

omgeving (een zichzelf besturende leef- en werkgemeenschap). 

De Natuurlijke Methode consequent toepassen, betekent ook anno 2018 nog steeds een paradigma-

verschuiving voor het onderwijs: voor Freinet en zijn navolgers staat vast dat we al doende leren 

(leren stappen door te stappen, leren praten door te praten, leren lezen door te lezen – met als 

drijvende kracht de aangeboren wil tot leren) en dat dit algemene en universele proces in gelijke 

mate erkend moet worden in alle vormen van leren, dus ook op school.  

De Natuurlijke Methode gebruikt het normale, natuurlijke leven in al zijn complexiteit als vertrekpunt 

voor waarnemen, onderscheiden, vergelijken, ontdekken, analyseren, het formuleren van 

wetmatigheden. Het komt er enkel op aan dat we, met dat doel voor ogen, de geschikte omgeving 

creëren. Hoe dat in zijn werk gaat, is het onderwerp van het volgende hoofdstuk.  

  

                                                             
39

 Freinet 2014, p. 300 
40 Freinet 2014, p. 376. Freinet inspireerde zich onder meer op de Belgische pedagoog-onderwijsvernieuwer 
Ovide Decroly (1871-1932), die in 1907 L’école pour la vie, par la vie stichtte. 
41

 De innerlijke tegenspraak in deze uitdrukking (een ‘methode’ is per definitie niet ‘natuurlijk’) is niet toevallig: 
Freinet was geen voorstander van ‘methodes’ (die vaak zijn vastgelegd in schoolhandboeken). Het woord 
methode in ‘Natuurlijke Methode’ is dan ook onder voorbehoud te gebruiken. Hetzelfde voorbehoud geldt voor 
de kwalificatie van freinetonderwijs als ‘methodeonderwijs’. Zie ook GO 2012.  
42 Zie ook https://www.icem-pedagogie-freinet.org/la-methode-naturelle  

https://www.icem-pedagogie-freinet.org/la-methode-naturelle
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1.3. Vertaling van Freinets visie naar de pedagogische praktijk43 
 

Een school door het leven, voor het leven, door het werk! 

C. Freinet44 

 

Freinetonderwijs gaat uit van vertrouwen in de zelfwerkzaamheid van het kind. De betrokkenheid 

van leerkrachten op school is niet in de eerste plaats sturend en beoordelend, maar faciliterend en 

bevestigend, met het oog op de persoonlijke ontwikkeling en de sociale en politieke emancipatie van 

elk kind in een coöperatieve leef- en werkgemeenschap. 45 

We bespreken achtereenvolgens kort de belangrijkste didactisch-organisatorische kenmerken van 

freinetonderwijs: 

1. Het primaat van het Verlangen: de leerling als auteur; devolutie  

Elk kind heeft het Verlangen46 om zijn of haar greep op het leven uit te breiden en te verstevigen. De 

schoolwerking moet worden afgestemd op dit Verlangen (primaat van het Verlangen), door het te 

voeden en te stimuleren (luisterhouding) en zodoende de leerling aan te zetten tot een intense 

betrokkenheid bij het zelf gekozen schoolwerk (intrinsieke motivatie). 

Het primaat van het Verlangen leidt vanzelf tot een nieuwe benadering van de leerling: de leerling 

als auteur.47 De taak van de freinetschool bestaat erin een schoolse praktijk te organiseren waarbij 

de leerling zichzelf beleeft als: (1) auteur van zijn eigen opdrachten; (2) auteur van zijn eigen 

leerprocessen en (3) mede-auteur van de omgeving zelf, in een continu en coöperatief proces. De 

meeste andere onderwijsvormen beschouwen de leerling als uitvoerder (‘l’élève comme acteur’). 

De leerling-als-auteur verschilt van de leerling-als-uitvoerder doordat hij niet alleen verantwoordelijk 

is voor zijn handelingen (taken), maar ook voor zijn eigen opdrachten en bijgevolg voor zijn eigen 

ontwikkeling. De leerling benaderen als auteur van zijn leerproces en als medeauteur van zijn 

schoolse omgeving (die de leerprocessen mogelijk maakt), betekent dat de verantwoordelijkheid voor 

het leren in toenemende mate bij de leerling zelf komt te liggen. We noemen dit devolutie. Devolutie 

is een sleutelelement van de freinetpedagogie. 

Dit betekent geenszins dat de (school)omgeving zonder meer onderworpen wordt aan de willekeur 

van het Verlangen, wel dat ze een continu evenwicht moet zoeken tussen enerzijds de aanpassing 

                                                             
43 Dit hoofdstuk is voornamelijk gebaseerd op LRC 2015. De auteurs beschrijven een meervoudige visie op leren 
(‘une approche complexe des apprentissages’), die we hieronder in beknopte vorm weergeven. 
44

 Freinet 2014, p. 376 
45 Emancipatie is hier op te vatten in de dubbele betekenis van (1) zich vrijmaken van de afhankelijkheid die op 
het leven drukt en (2) een creatieve daad, het creëren van zichzelf (Go 2011). Zie in dit verband ook Biesta 
2015, meer bepaald het begrip subjectificatie. Zowel Go als Biesta verwijst naar de Franse filosoof Jacques 
Rancière (‘Le maître ignorant’), wiens opvattingen over gelijkheid en emancipatie nauw aansluiten bij die van 
Célestin Freinet (Go 2011, Biesta 2015, LRC 2015). 
46 De Franse term is ‘le désir’. Het Verlangen als drijvende kracht voor het handelen vinden we ook terug bij 
onder meer Aristoteles (‘Het enige bewegingsprincipe is het vermogen tot verlangen’, Aristoteles, De anima III-
10), Spinoza (‘Het verlangen zelf is de essentie van de mens.’, Spinoza, Ethica, III, Definitie van de affecten-I). 
Ook hedendaagse onderzoekers als Antonio Damasio (‘homeostase’) en Steven Rose (‘homeodynamiek’) 
erkennen (telkens onder andere benamingen) het bestaan van een ‘levenselan’/verlangen als drijvende kracht 
van individueel handelen. Zie Go 2015. 
47 ‘Auteur’ in de betekenis van ‘maker’, ‘schepper’ of, met Aristoteles: ‘beweger’. 
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aan het Verlangen als bron van creatieve activiteit en anderzijds de behoeften van de omgeving 

(bijvoorbeeld andere personen, de buurt, de maatschappij). De school heeft in dit verband een 

dubbele opdracht: (1) het Verlangen ‘opwekken’ door het kind als auteur te benaderen en (2) het 

Verlangen ‘opvoeden’ of reguleren48 door een coöperatieve sociale omgeving in te richten.  

We mogen het kind niet dwingen om in te stemmen (Fr. consentir); we moeten het de gelegenheid 

geven om te peilen, te voorvoelen (Fr. pressentir) of een gegeven situatie een gelegenheid biedt om 

zijn greep op het leven te verstevigen. Dit brengt ons opnieuw bij de notie van het werk, zoals 

Freinet en zijn navolgers dat opvatten. Zoals gezegd verstaan we in de freinetpedagogie onder werk: 

de effectieve uiting of activering van het verlangen in een schoolse situatie waarin de leerling de 

mogelijkheid voorvoelt of ervaart om zijn greep op het leven te verstevigen.49  

2. Authenticiteit 

Een moeilijkheid is dat het Verlangen zich niet laat aansturen of bevelen,50 niet door externe dwang 

en in de meeste gevallen zelfs niet door de wil van het betrokken individu zelf. Óf het Verlangen 

wordt geactiveerd, óf het wordt niet geactiveerd.51 We herkennen het geactiveerde Verlangen soms 

– niet altijd – aan bepaalde externe tekenen, zoals werkijver en motivatie, het uit het oog verliezen 

van de tijd, vreugde, cruciale ervaringen (zie lager, punt 12), kortom aan het optreden van flow. De 

pedagogische opdracht van elke freinetwerker bestaat erin, aansluiting te zoeken bij het Verlangen 

van het kind om meer greep op de wereld te krijgen. Dit ‘activeren van het Verlangen’ bereikt men 

niet door de leerling te onderwerpen (gezag, orde, beoordeling, dril, opgelegde opdrachten, sancties, 

enz.) of te verleiden (met spelvormen, beloningssystemen, enz.), wel door een geschikt milieu te 

creëren en door te streven naar authenticiteit in de omgang met de leerlingen, hun Verlangen, hun 

levenspotentieel.  

3. Creativiteit als basis voor leren 

Creativiteit52 is een essentieel kenmerk van de freinetpedagogie: de leerling creëert en ontdekt op 

dezelfde manier als een schrijver, een kunstenaar, een wetenschapper, een handwerker. Voor het 

leren is de creatieve activiteit (het proces) belangrijker dan het eindresultaat ervan (het product). Het 

hoofddoel van het schoolwerk is niet per se dat een afgewerkte creatieve productie tot stand komt, 

wel dat het productieproces zelf doordrongen is van creativiteit. Freinetdidactiek is dan ook bij 

uitstek gericht op leren als proces. 

4. Transformatieprocessen primeren op kennisoverdracht 

In het freinetonderwijs wordt kennis opgebouwd in een coöperatieve leef-, leer- en werkomgeving. 

Daarbij grijpen de leerlingen in op het eigen werk en op het werk van de groep. Een typisch 

voorbeeld is de gezamenlijke tekstbespreking met een groep leerlingen van een (vrije) tekst van één 

leerling, onder leiding van de auteur zelf: alle leerlingen en de leerkracht kunnen aanpassingen en 

verbeteringen van de tekst voorstellen, maar de auteur blijft eigenaar van de tekst en beslist welke 

                                                             
48

 Dit aspect van ‘opvoeden van het verlangen’ herkennen we ook bij Biesta: ‘De onderwijspedagogische vraag 
draait (…) om de vraag waaraan we gezag willen verlenen; het gaat over kiezen wat we willen dat gezag heeft 
in ons leven.’ (Biesta 2015, p. 86). 
49 ‘l’effectuation du désir dans une situation scolaire où l’élève pressent/éprouve la potentialité/l’effectivité 
d’accroissement de puissance qu’elle représente pour lui.’ (LRC 2015, p. 12) 
50

 ‘Le désir ne se commande pas.’ (LRC 2015, p. 11) 
51

 ‘Le désir s’investit dans (ou ne s’investit pas).’ (LRC 2015, p. 11) 
52 Met creativiteit bedoelen we in deze context dat het kind bij de productie van schoolwerk iets toevoegt wat 
voorheen niet aanwezig was en wat niet afgeleid kan worden uit wat eraan voorafging. Het gaat dus om 
creativiteit in de breedste zin van het woord. 
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voorstellen hij aanvaardt (terwijl de leerkracht het proces faciliteert en bijvoorbeeld op 

onaanvaardbare fouten wijst). De klas ontwikkelt een knowhow op het vlak van taalbeschouwing en 

schrijfcultuur (bv. ‘Die fout hebben we vroeger al een keer verbeterd’).  

Door deze transformatieprocessen op het individuele en het collectieve niveau maken de leerlingen 

en de klasgroep een ontwikkeling door, creëren ze een eigen geschiedenis en knowhow, die 

betekenis geven aan het leren. Zulke transformatieprocessen zijn duurzaam verankerd in het individu 

en in de groep. In vergelijking daarmee is pure kennisoverdracht oppervlakkiger.  

5. Problematiseren  

Impliciete opvattingen, ‘evidente waarheden’, culturele taboes en vooroordelen komen in een 

freinetschool op natuurlijke, spontane wijze ter sprake (kringgesprek, klasraad enz). Door deze 

onderwerpen niet uit te weg te gaan, maar ze te problematiseren53, zet de freinetwerker de 

leerlingen ertoe aan om hun vooroordelen te overstijgen, te leren omgaan met taboes (en de 

verschillende opvattingen over taboes) en evidenties te doorbreken. Dit heeft een sterk 

emanciperende werking: de leerlingen leren onder meer hoe ze voor hun rechten en de rechten van 

anderen kunnen opkomen.  

Het problematiseren is daarnaast ook een vorm van wetenschappelijk denken. Zo wordt de 

vaststelling van een (wiskundige, wetenschappelijke, economische…) wetmatigheid bijvoorbeeld 

geproblematiseerd door vragen als ‘Geldt dit altijd en overal?’; ‘Kent iemand een tegenvoorbeeld?’  

6. Polyritmie en onzekerheid 

In tegenstelling tot andere onderwijsvormen werkt een klas of een leergroep in een freinetschool 

niet volgens een gelijkvormige cadans: het streefdoel is dat elke leerling zo veel mogelijk op zijn of 

haar eigen ritme kan werken (polyritmie). Polyritmie betekent dat elke leerling een grote mate van 

inspraak heeft over zijn tijdgebruik op school. Het behelst alle aspecten van tijd in een schoolse 

context: de ‘rijpingsduur’ voor het ontstaan van nieuwe projecten, het werktempo, de totale 

tijdsbesteding voor taken, rustpauzes, enzovoort. Polyritmie kan slechts goed functioneren in 

combinatie met een verregaande devolutie (polyritmie zonder devolutie leidt al gauw tot chaos).  

Een bepaalde mate van onzekerheid54 die daarmee samenhangt (bijvoorbeeld op het vlak van 

planning) is een typisch kenmerk van de freinetdidactiek. Waar andere onderwijssystemen streven 

naar het beperken of zelfs uitschakelen van onzekerheid, onder meer door gebruik te maken van – 

vaak collectieve – planningen en procedures en de daarbij horende controlemechanismen, krijgen in 

de freinetdidactiek processen daarentegen voorrang op procedures (zie volgende punt), wat een 

zekere onvoorspelbaarheid en dus ook een zeker risico met zich meebrengt. 

7. Primaat van het proces: processen in plaats van procedures 

In het freinetonderwijs is de sociale praktijk op zichzelf een wezenlijk onderdeel van de klas- en de 

schoolwerking en van de leerprocessen: de leerlingen worden consequent en op coöperatieve wijze 

ingeschakeld bij het tot stand komen van een leercultuur en leefregels op klas- en schoolniveau. Met 

andere woorden: in de beleving van de leerlingen ontstaat de samenwerking op school geleidelijk 

                                                             
53

 Met problematiseren bedoelen we in dit verband: een actueel vraagstuk of thema binnen een groepsproces 
door discussie bespreekbaar maken. (Zie in dit verband ook Biesta 2015, meer bepaald de notie van 
‘demystificatie’, p. 123 e.v.) 
54 Zie in dit verband ook Biesta 2015. ‘Al het handelen in onderwijs houdt een risico in. Dat risico moeten we 
omarmen en beschouwen als iets positiefs, dat in elke vorm van onderwijs een plaats dient te hebben.’ (Biesta 
2015, p. 12)  
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aan, als een collectief beleefd organisch proces van proefondervindelijk verkennen. Om dat te 

bereiken moet de school zo georganiseerd zijn dat (open) processen en onverwachte gebeurtenissen 

kunnen primeren op (gesloten) procedures en de vaste regelmaat van het schoolleven (primaat van 

het proces). Niet alleen is de leeromgeving zo ingericht dat de leerlingen tot verkenningsprocessen 

aangezet worden, maar bovendien worden de leeromgeving en de leerprocessen zélf onder invloed 

van die verkenningen en ervaringen steeds opnieuw gevormd, ingericht, aangepast. 

8. Het ontstaan van een cultuur(patrimonium)  

Tijdens de in een freinetschool heel frequente kringgesprekken delen de leerlingen de resultaten van 

hun (individueel en groeps-)werk met de hele klas. Dat werk wordt geïnventariseerd, bewaard, 

tentoongesteld en het kan als basis (referentie) dienen voor voortbouwend werk. Zo ontstaat in elke 

klas en in elke school een ‘levende cultuur’, een ‘patrimonium van de naaste omgeving’55 of 

klaspatrimonium, dat vervolgens als vertrekpunt kan dienen voor de exploratie van het ruimere 

cultuurpatrimonium van de mensheid.  

9. Metadevolutie 

In een freinetschool wordt niet alleen het leren maar ook de organisatie van het leren en van het 

schoolse leven gekenmerkt door een verregaande algemene devolutie. De leerlingen hebben de 

collectieve verantwoordelijkheid om na te denken over de gehele werking van de klas en de school 

(de processen) en die indien nodig bij te sturen. De wekelijkse coöperatieve klasvergadering of 

klasraad institutionaliseert deze opdracht. De leerlingen zijn dus niet alleen verantwoordelijk voor 

hun eigen leerproces (devolutie) maar ook – en naarmate ze ouder worden steeds meer – voor de 

organisatie en het bijsturen van hun (gezamenlijke) leerprocessen en van het schoolse milieu 

(metadevolutie).  

10. Luisteren en afstemmen 

De belangrijkste dagelijkse taak van de freinetwerker in een freinetschool (vaak aangeduid met ‘het 

aandeel van de meester/juf’56) kunnen we omschrijven als luisteren en afstemmen: luisteren of er 

zich een mogelijkheid voordoet om het Verlangen van een of meer van de leerlingen te activeren en 

vervolgens het leerproces en/of de klaswerking afstemmen op de activatie van dat verlangen. 

11. Coöperatie 

In mijn onderwijsopvatting daarentegen, staat een levende 

organisatie van de onderwijsomgeving centraal. Een coöperatieve 

levensgemeenschap is daarvoor de meest gepaste organisatievorm.  

 

C. Freinet57 

In een freinetschool is coöperatie geen ideologische of didactische keuze, maar een functionele 

noodzaak : coöperatie is de beste manier om het samengaan en de wederzijdse versterking van de 

levenskrachten te bevorderen. Coöperatie is dus een ‘ontmoeting van krachtsontplooiingen’, echter 

                                                             
55

 Frans : ‘patrimoine de proximité’ 
56 Frans: ‘la part du maître’. Zie ook Biesta 2015, met name het begrip ‘transcendentie’ en de opvatting dat een 
leraar meer is dan slechts een facilitator of ondersteuner van het leren (Biesta 2015, p. 69 e.v.). 
57 Freinet 2012, p. 179 
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zonder uiting van macht (iets wat altijd ten koste gaat van anderen). In die zin kunnen we de 

coöperatiegedachte ook als een ethisch principe beschouwen.58  

Doordat jongeren in een freinetschool gedurende jaren dag in dag uit in een coöperatief verband 

werken, doen ze een rijke praktijkervaring op met het leven in een (direct-)democratische cultuur en 

met complexe aspecten van burgerschap zoals inspraak (en de grenzen van inspraak), het belang van 

een open dialoog, vrijheid & verantwoordelijkheid (op het niveau van de persoon én van de 

gemeenschap), de basisprincipes van de rechtstaat. In invariant59 27 formuleerde Freinet het als 

volgt: ‘De democratie van morgen wordt voorbereid door de democratie op school.’ 

Een coöperatieve organisatie op klas- en schoolniveau is een noodzakelijke voorwaarde voor 

freinetonderwijs. 

12. Vreugde en ‘cruciale ervaringen’ 

Voor een leerling gaan elke ontdekking van iets nieuws, elke ware creatie en elke erkenning van het 

eigen werk door de groep gepaard met een zekere mate van vreugde (en soms zelfs met een ware 

jubel- of triomfervaring). Zo’n moment kan voor een jongere uitgroeien tot een ‘cruciale ervaring’ 

(verstandelijk, gevoelsmatig, sociaal). De herinnering aan deze emoties blijft bewaard in het 

affectieve geheugen en kan dienen als basis voor nieuwe ontdekkingen of creaties.  

Een graadmeter voor goed (freinet)onderwijs is dat het werk gebeurt in een opgewekte stemming, 

dat er uitingen zijn van (gedeelde) vreugde tijdens het werken en dat elke leerling geregeld ‘cruciale 

ervaringen’ kent. 

 

Kort samengevat kunnen we de voornaamste uitgangspunten voor freinetonderwijs als volgt 

formuleren60:  

1) De ervaringen en belevingen van de leerlingen vormen een vertrekpunt van het onderwijs, 

waarna de leerkracht en de groep ervoor zorgen dat er zinvol gewerkt wordt. 

2) Leren is : al handelend experimenteel zoeken en ontdekken, waarbij zelf gevonden 

mogelijkheden in een nieuw verband gezet worden (proefondervindelijk verkennen). 

3) Het werk van de leerlingen moet plaatsvinden in een voor hen zinvolle context. 

4) De opvoeding op school staat niet los van de maatschappij; er zijn geen eenzijdige 

gezagsverhoudingen, maar de opvoeding vindt plaats door democratisch/coöperatief 

overleg. 

 

  

                                                             
58 Go 2015, p. 3. 
59

 Voor de pedagogische invarianten: zie § 1.4. 
60 Met licht gewijzigde (meer eigentijdse) woordkeuze overgenomen uit: Tans & Bronkhorst 1993, p. 25 e.v. 
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1.4. De pedagogische invarianten volgens Célestin Freinet 
 

Enkele jaren voor zijn dood vatte Célestin Freinet zijn lange zoektocht naar een nieuwe, in het leven 

gewortelde onderwijsaanpak samen in een 30-tal stellingen, die hij pedagogische invarianten 

noemde.61 ‘Invariant’ is wiskundejargon en betekent: een onveranderd blijvende grootheid. 

Invarianten zijn dus onveranderlijke basisprincipes.  

Hoewel Freinet overtuigd was dat de klaspraktijk in de Moderne School voortdurend moest 

veranderen om eigentijds te blijven en om aan te sluiten bij de steeds wijzigende omstandigheden in 

de samenleving (verstedelijking, technologische evolutie, migratiestromen, socio-culturele en 

politieke veranderingen, ...), meende hij dat de achterliggende basisprincipes van de door hem en de 

coöperatieve Beweging ontwikkelde pedagogie de tand des tijds zouden doorstaan. Wellicht is het 

woord ‘invariant’ een te sterke formulering en zou Freinet zelf in 2018 voor sommige basisprincipes 

een andere formulering gekozen hebben. Toch vormen de ‘invarianten’ ook nu nog een belangrijk 

uitgangspunt voor de modernisering van het onderwijs. 

De invarianten gaan over de aard van het kind, dat Freinet als gelijkaardig en gelijkwaardig aan de 

volwassene beschouwt, en over de reacties van kinderen: net zomin als volwassenen vinden 

kinderen het fijn om bevolen of als robots behandeld te worden; net zoals volwassenen willen ze hun 

werk kunnen kiezen en daarbij succes ervaren.  

Bij de opvoedingstechnieken benadrukt Freinet de waarde van enerzijds het natuurlijk leren op basis 

van de eigen ervaringen van de kinderen en anderzijds het proefondervindelijk verkennen tijdens 

functionele en zinvolle activiteiten die met het eigen leven van de leerlingen te maken hebben. De 

school biedt een leerproces aan ‘door het leven, voor het leven, door het werk.’ Daarbij zet hij zich af 

tegen een eenzijdige intellectuele ontwikkeling, tegen het uit het hoofd leren van regels, tegen ex-

cathedra lessen en wereldvreemde schoolhandboeken, tegen discipline op basis van straf en 

competitie op basis van punten voor schoolwerk. Orde en discipline ontstaan in het freinetonderwijs 

vanuit een coöperatieve organisatie, waarbij leerkracht en leerlingen samenwerken, waarbij vanuit 

een wederzijds respect tussen leerkracht en leerlingen, de democratie in de samenleving voorbereid 

wordt door een democratie op school. 

De hieronder opgesomde 30 invarianten vertolken dus Freinets inzichten over de aard van het kind, 

over de reacties van het kind en over de opvoedende technieken. Ze vatten de bovenstaande 

uiteenzettingen (in 1.2 en 1.3) bondig samen. 

 

  

                                                             
61 Freinet, 1964  
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De pedagogische invarianten volgens C. Freinet: 

1. Kind en volwassene zijn gelijk van aard. 

2. Groter zijn betekent niet noodzakelijk superieur zijn. 

3. Het gedrag van een kind op school toont de functie van zijn gestel, van zijn fysiologische en 
organische toestand. 

4. Autoritaire bevelen wekken weerstand op. 

5. Niemand staat graag in het gelid. 

6. Niemand houdt ervan gedwongen te worden. 

7. Zelfgekozen bezigheden geven meer voldoening. 

8. Niemand werkt graag zonder te weten waartoe zijn inspanning dient. 

9. We moeten het werk motiveren. 

10. Geen schools gedreun meer. 
10 bis. Ieder mens wil slagen. 
10 ter. Het werk, niet het spel, is de natuurlijke bezigheid van een kind. 

11. Proefondervindelijk verkennen is de normale, natuurlijke en universele weg tot verwerving. 

12. Het geheugen heeft slechts waarde wanneer het proefondervindelijk verkennen dient. 

13. Regels en wetten moeten het resultaat zijn van ervaring, waarneming en onderzoek. Anders zijn 
het maar waardeloze formules. 

14. Intelligentie is geen gave die alleen op eigen kracht teert. Intelligentie betekent: ontvankelijk zijn 
voor ervaringen. 

15. De traditionele school cultiveert een abstracte vorm van intelligentie, ver van de levende 
werkelijkheid. 

16. Een kind luistert niet graag naar ‘ex cathedra’-lessen. 

17. Van levend, functioneel werk wordt een kind niet moe. 

18. Niemand – kind noch volwassene – houdt van controle en sancties, die steeds kwetsen. 

19. Cijfers en klasseringen zijn fout. 

20. Praat zo weinig mogelijk. 

21. Kinderen houden niet van kuddewerk. 

22. Orde en discipline zijn noodzakelijk in de klas. 

23. Straffen zijn altijd fout. 

24. Het nieuwe schoolleven veronderstelt een aangepaste schoollocatie. 

25. Overbevolkte klassen zijn altijd pedagogisch fout. 

26. Grote schoolcomplexen leiden tot het anoniem naast elkaar leven van leerkrachten en leerlingen. 

27. De democratie van morgen wordt voorbereid door de democratie op school. 

28. Men kan slechts opvoeden in waardigheid. 

29. De pedagogische vernieuwing is een element van de maatschappijvernieuwing. 

30. Om vooruit te komen, moet men geloven in het leven, in een toekomst voor iedereen. 
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1.5. De freinettechnieken: vertaling naar de klaspraktijk 
 

De uitgangspunten en basiskenmerken van freinetonderwijs62 zijn niet als een theoretische visie 

ontstaan, maar gegroeid uit de praktijk en de uitwisseling tussen mensen die vanuit een gelijkaardige 

visie aan hun onderwijs gestalte proberen te geven. Daardoor bestaat er een sterke band tussen de 

visie en de pedagogisch-didactische hulpmiddelen waarmee die visie in de klaspraktijk kan worden 

gerealiseerd: de freinettechnieken. 

De freinettechnieken 

Om zijn mens- en maatschappijvisie en pedagogische principes in de lespraktijk om te zetten, 

gebruikte Célestin Freinet een aantal technieken, die vandaag bekend staan als ‘freinettechnieken’. 

Die technieken zijn het resultaat van een jarenlange samenwerking van Freinet met collega’s uit de 

Freinetbeweging. Het vertrekpunt was steevast de dagelijkse praktijk van de lagere scholen waar ze 

les gaven. Later gingen freinetwerkers in de voorafgaande en daaropvolgende onderwijsniveaus 

(kleuteronderwijs en secundair onderwijs) gezamenlijk op zoek naar aangepaste vormen van de 

freinettechnieken voor hun leerlingen. 

Aangezien de freinettechnieken pedagogische organisatievormen en/of didactische hulpmiddelen 

zijn, kan je bijna elke techniek in een klas hanteren als een geïsoleerd stukje pedagogisch-didactische 

vernieuwing. Van ‘freinetonderwijs’ kan echter pas sprake zijn wanneer de freinettechnieken (in hun 

geheel en in samenhang met de totaalvisie van de freinetpedagogie) geïnstitutionaliseerd zijn en 

zowel de organisatie van het klas- en schoolleven als de dagelijkse lesaanpak schragen. 

Een overzicht geven van de freinettechnieken is niet zo eenvoudig: vaak worden verschillende 

termen gebruikt die toch naar dezelfde techniek verwijzen. Bovendien vormen de technieken geen 

voorgeschreven keurslijf voor freinetleerkrachten en dus komen ze in veel varianten voor. We doen 

toch een poging om de belangrijkste freinettechnieken op een rijtje te zetten. 

De kring (praatronde) 

Een schooldag in een freinetklas begint en eindigt meestal met een gezamenlijke groepsbespreking, 

die je openings- en afsluitrondes zou kunnen noemen. Vaak spreekt men van ‘de kring’ omdat een 

cirkelvormige opstelling het meest aangewezen is voor een gesprek tussen gelijkwaardige partners, 

waarbij iedereen elkaar kan zien en horen.  

De openingsronde geeft aan de leerlingen de gelegenheid hun eigen ervaringen en belevingen in de 

groep te brengen; andere leerlingen en de leerkracht kunnen daarop reageren. Die inbreng en de 

reacties kunnen aan de bron liggen van verdere activiteiten in de klas, wanneer ze tot ideeën leiden 

die ook andere leerlingen boeien. De openingsronde kan ofwel volledig open zijn ofwel een 

specifieker doel hebben: sommige scholen maken onderscheid tussen de praatronde, de 

lectuurronde (waarbij fragmenten uit boeken worden gelezen), de natuurronde (waarin 

meegebrachte spullen van thuis of van de buurtwandeling, of de planten en dieren in de klas of 

schooltuin besproken worden), de nieuws- of actuaronde (waarbij leerlingen gebeurtenissen uit de 

grote en kleine actualiteit naar voren brengen die hen getroffen hebben), de voorleesronde (waarbij 

de leerlingen hun eigen vrije teksten aan de groep voorlezen), enzovoort. In andere scholen kunnen 

al die verschillende aspecten in elke openingsronde aan bod komen. De functie blijft hoe dan ook 

dezelfde: de groep deelgenoot maken van de ervaringen, belevingen en belangstelling van 

individuele kinderen en sommige van deze onderwerpen aangrijpen voor verder onderzoek 

                                                             
62 Zie § 1.1. – 1.4. 
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(individueel, in groepjes of klassikaal). Bij die overgang van een particuliere inbreng naar een inbreng 

die de groep aanbelangt, speelt de leerkracht een belangrijke rol. 

De afsluitronde is een ritueel dat toelaat om de voorbije dag nog even te overlopen en te evalueren, 

of om werk van bepaalde leerlingen aan de rest van de klas te presenteren.  

Op basis van wat in de openings- en afsluitrondes aan bod komt, wordt een dag- of weekplan 

opgesteld of bijgestuurd. 

Planning 

Aansluitend op de openingsronde wordt een planning gemaakt. Wat de kinderen geboeid heeft, 

krijgt daarin een plaats. In het kleuteronderwijs gaat dat niet verder dan de onmiddellijk 

daaropvolgende werktijd of (bij oudere kleuters) een dagplanning. In de lagere school wordt naast 

een dagplan ook een weekschema opgesteld, met zowel individuele taken als groepsactiviteiten. In 

het secundair onderwijs kan ook op maand- of semesterbasis gepland worden en leren de leerlingen 

steeds zelfstandiger omgaan met hun leer- en werkplanning. 

Sommige werktijden zijn volledig vrij: de kinderen volgen dan hun individueel werkplan en kiezen zelf 

of ze een tekst schrijven, aan hun project verder werken, een schilderij maken of spelling oefenen. 

Andere werktijden zijn inhoudelijk meer afgebakend, om bijvoorbeeld aan rekenen of aan het 

lopende onderzoeksproject te werken. Een werktijd kan ook voor een groepje leerlingen gepland 

worden: enkele leerlingen gaan oefenen voor lezen, andere repeteren hun toneelstuk, terwijl nog 

andere uitleg krijgen over breuken. Op die manier kan ook de leerkracht haar begeleidingstijd 

plannen. Tijdens de werktijden is een groot aantal leerlingen zelfstandig bezig; anderen krijgen hulp 

van de leerkracht.  

De ruimtelijke schikking van het klaslokaal moet dat zelfstandig werken mogelijk maken. Zo zijn er in 

het basisonderwijs afgebakende ruimtes (‘hoeken’) in het lokaal waar materiaal ter beschikking staat, 

zodat de kinderen precies weten wat ze waar kunnen doen: in de leeshoek, de knutselhoek, de 

onderzoekshoek, de theaterhoek, de schildershoek, de computerhoek, enzovoort. In het secundair 

onderwijs kunnen die ruimtes in de klas evolueren naar afgebakende ruimtes in (of zelfs buiten) de 

school: een computerklas, een infolokaal, een crea-lokaal, een labo, een werkatelier, enzovoort. 

Vrije tekst en tekstbespreking 

Leerlingen in een freinetklas kunnen hun belevenissen en ervaringen, meningen of gevoelens ook in 

geschreven vorm uiten, in een zogenaamde vrije tekst. De vrije tekst bestaat al in het 

kleuteronderwijs: kinderen vertellen vrijuit en de leerkracht schrijft hun verhaal op. De kinderen 

willen die tekst dan wel voor een stukje naschrijven en zelf ‘voorlezen’ voor de rest van de groep (en 

dat kunnen ze ook, want het is hun eigen verhaal). Door op die manier met teksten bezig te zijn, 

ontdekken kinderen grotendeels zelf voor welke woorden en klanken al die lettertjes staan die de 

leerkracht opgeschreven heeft. Ook worden er teksten uitgekozen en op het bord geschreven of 

geprojecteerd om ze in groep te bespreken. Zo kunnen de kinderen samen en met de hulp van de 

leerkracht de klank- en tekenovereenkomsten verkennen en komen ze op een natuurlijke manier tot 

lezen en schrijven. 

Vrije tekst en tekstbespreking maken ook in het lager en het secundair freinetonderwijs deel uit van 

de dagelijkse klaspraktijk. Enerzijds zijn leerlingen makkelijk te motiveren om te schrijven over wat 

hen bezig houdt, anderzijds vormt de tekstbespreking (individueel of in groep) een uitstekende 

aanleiding voor inhoudelijke discussie, taalbeschouwing, tekstverbetering, het verkennen van 

spellingfenomenen, enzovoort. Dit geldt zowel voor teksten in de moedertaal als in vreemde talen. 
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De eigen teksten van de leerlingen vormen in het freinetonderwijs de basis voor het taalonderwijs en 

gaan vooraf aan de inoefening van het geleerde, iets wat uiteraard ook noodzakelijk is om tot een 

goede schriftelijke taalbeheersing te komen. 

Ook hier is het algemene principe van toepassing dat het werk en de producties van leerlingen in een 

freinetschool bij voorkeur functioneel zijn, dat er met andere woorden iets zinvols mee gedaan 

wordt, bijvoorbeeld aan de hand van de onderstaande freinettechnieken. 

Druk- en illustratietechnieken, klaskrant en correspondentie 

De klaskrant (en/of de schoolkrant) heeft verschillende functies. In de eerste plaats is de klaskrant 

een eindproduct waaraan alle kinderen van de groep meewerken. In de tweede plaats is het een 

communicatiemiddel naar de ouders en naar andere groepen leerlingen, binnen en buiten de eigen 

school. De krant biedt bijvoorbeeld een overzicht van wat in de loop van een maand in de klas 

gebeurde: een bloemlezing van vrije teksten, projectverslagen, kunstwerkjes, fragmenten uit het 

dagboek van de klas en dergelijke.  

Bij de vormgeving van de klaskrant staan de nauwgezetheid, zorgzaamheid, vaardigheid en trots over 

het werk van de goede ambachtsman of -vrouw model voor het werk van de kinderen. De 

ambachtelijke druk- en illustratietechnieken (drukpers, linosnijden, limograaf, zeefdruk, enz.) blijven 

daarom in veel freinetscholen een belangrijke plaats innemen bij het maken van een klaskrant. Ze 

stimuleren ook meer het coöperatief samenwerken in de klas dan reproduceermiddelen zoals het 

kopieerapparaat. Maar vanzelfsprekend neemt ook de informatie- en communicatietechnologie in 

het hedendaagse freinetonderwijs een centrale plaats in. Wat langere teksten worden op de 

computer ingetikt en afgedrukt; illustraties kunnen ingescand, werkstukken digitaal gefotografeerd 

en groepsprocessen op video opgenomen worden. De klaskrant komt dan op de website of de blog 

van de klas of de school, of kan per e-mail naar de correspondentieklas(sen) verstuurd worden.  

Zo’n uitwisseling die de grenzen van de eigen groep overstijgt, is van het allergrootste belang: het is 

de motor voor functioneel schriftelijk taalgebruik. Wat je opstuurt, moet duidelijk geformuleerd, 

foutloos en mooi opgemaakt zijn. Leerlingen kijken ook uit naar de reacties van de 

correspondentievrienden, die ze uiteraard zo snel mogelijk willen lezen. Vaak vormen die reacties 

(bv. expliciete vragen) dan weer de aanleiding om de eigen omgeving grondiger te onderzoeken: wat 

in de eigen groep als vanzelfsprekend beschouwd wordt, is dat misschien niet voor de 

correspondentieklas.  

De aard van de correspondentie evolueert met de leeftijd van de leerlingen. Oudere leerlingen 

kunnen bijvoorbeeld in het Frans of het Engels corresponderen met een klas in het buitenland. Zo 

biedt correspondentie de mogelijkheid om ook voor andere talen tot betekenisvolle, levende 

schriftelijke communicatie te komen. 

Levend rekenen en wiskundig onderzoek 

De meeste freinetscholen in het basisonderwijs gebruiken nauwelijks schoolhandboeken: taal en 

wereldoriëntatie worden op een natuurlijke wijze aangepakt, op basis van de inbreng van de 

leerlingen. Rekenen/wiskunde is vaak een uitzondering op die regel. Al kan een ‘methode’ ingezet 

worden met het oog op inoefening, verdieping en bewaking van het leerstofaanbod, toch blijft het 

streven overeind om ook de wiskundeleerstof zo veel mogelijk vanuit een ‘levende’, functionele 

context aan te reiken. Het dagelijks leven in de klas stelt de leerlingen geregeld voor problemen die 

ze enkel kunnen oplossen door te tellen, te meten, te rekenen : de zaal klaarzetten voor een feest of 

tentoonstelling; het bijhouden van de klaskas; fruitsla maken; de melk verdelen; een zandbak op de 



21 
 

speelplaats of een terrarium in de klas maken; de oppervlakte van de muren berekenen alvorens verf 

aan te kopen; enzovoort. Anderzijds kan het aangrijpingspunt voor levend rekenen ook een stukje 

werkelijkheid zijn dat van buiten de school in de klas gebracht wordt via de praatronde, een vrije 

tekst, een vraag van de correspondentieklas of andere kanalen.  

Onderwerpen uit de kring kunnen aanleiding geven tot een wiskundig onderzoek, dat de leerlingen 

individueel, in kleine groepjes of met de hele klas uitvoeren. Daarna bespreekt de klas de 

onderzoeksresultaten gezamenlijk en worden bevindingen uitgewisseld, oplossingswijzen vergeleken, 

wiskundige begrippen gevormd en uitgezuiverd, reeds aanwezige wiskundige kennis en vaardigheden 

toegepast en ingeoefend. Bepaalde rekentechnieken die op deze ‘levende’ manier aan bod kwamen, 

kunnen naderhand in de individuele planning van sommige leerlingen opgenomen worden in functie 

van automatisering, verdieping en transfer.  

Naast het levend rekenen geven ook ontdekkingen tijdens een buurtwandeling of eigen creaties met 

wiskundige objecten (getallen, maten, meetkundige figuren…) aanleiding tot wiskundig onderzoek. 

De leidraad is het zoeken naar wetmatigheden via proefondervindelijk verkennen. Zo kunnen 

leerlingen in het secundair onderwijs bijvoorbeeld zelf de tekenregels of de waarde van negatieve 

machten ontdekken, eerder dan dat de leerkracht of het handboek hen de regels voorschrijft en de 

leerlingen die regels vervolgens toepassen in contextloze oefeningen. 

Klaskas  

Het beheer van de klaskas is niet alleen een levensechte toepassing van wiskundige vaardigheden, 

maar laat ook toe financieel-economische geletterdheid bij de leerlingen te introduceren. Klaskas is 

een volwaardige freinettechniek omdat hij de autonomie van de leerlingen in een coöperatieve sfeer 

bevordert. Leerlingen overleggen met elkaar over het budget; op oudere leeftijd werken ze met 

begrotingen; ze wegen af of aankopen verantwoord zijn en maken plannen om de klaskas ook van 

inkomsten te voorzien. Een leerling neemt de rol op van penningmeester. De klaskas evolueert met 

de leeftijd van de leerlingen ook van een geldkistje tot een elektronische bankrekening. Zowel het 

levend rekenwiskundeonderwijs als de burgerschapsvorming evolueren mee. In publicaties voor 

freinetleerkrachten worden via de techniek van de klaskas leerlijnen uitgewerkt voor beide 

domeinen.63 

Onderzoek, werkstuk, projectwerk 

Vragen die in de kring aan bod kwamen kunnen aanleiding geven tot een kort werkstuk dat in de 

afsluitronde van die dag al gepresenteerd wordt. Sommige vragen vergen dan weer diepgaander 

onderzoek en geven aanleiding tot een echt (onderzoeks)project.  

De concrete aanpak van zo’n onderzoek zal sterk verschillen naargelang het onderwerp en de leeftijd 

van de kinderen. Een aangespoelde potvis aan onze kust kan voor alle leeftijden aanleiding geven tot 

een boeiend onderzoeksproject. Bij de kleuters is een project dat daaruit groeit bijvoorbeeld het 

maken van een grote kartonnen potvis. Een leefgroep met oudere leerlingen zal een informatiemap 

over walvissen maken: hoe ze eruitzien, hun levenswijze, waar ze voorkomen, de walvisvangst, 

bedreigde diersoorten, dierenrechten, enz. Jongere kinderen zoeken informatie vooral door naar 

dingen te kijken en door vragen te stellen aan iemand die er meer van afweet. Dat evolueert 

geleidelijk naar het zelf bijeenzoeken en zelfstandig raadplegen van schriftelijke documentatie in 

                                                             
63

 In zowel ‘Dat Telt’ (Nicolai e.a. 2010) als ‘Dat geeft de burger moed’ (Broersma e.a. 2007) is een volledig 
hoofdstuk gewijd aan het hanteren van de klaskas. 
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boeken of op het internet. In het secundair onderwijs verwachten we van de leerlingen steeds meer 

zelfstandigheid en onderzoeksvaardigheid. 

Elk onderzoek wordt afgesloten met een projectvoorstelling. De leerlingen stellen dan vragen aan 

elkaar, leren van elkaar, bespreken elkaars projecten. Van elk project wordt in de klas een neerslag 

bewaard: dat kan gaan van een korte notitie en een foto of tekening in het leefboek van de 

kleutergroep tot een rijk geïllustreerde projectmap bij de oudere leerlingen, met veel informatie over 

het gekozen onderwerp. Vaak worden resultaten van het proefondervindelijk verkennen en van het 

opzoekwerk van de leerlingen ook met andere leerlingen van de school en met ouders gedeeld. Zo 

wordt een cultureel patrimonium van de klas of de school opgebouwd, waarnaar leerlingen in hun 

later werk kunnen teruggrijpen. 

De werkwijze tijdens de onderzoeksprojecten – zelf experimenteren; hypotheses formuleren en 

verifiëren; onderzoeken en conclusies trekken; details van hoofdzaken onderscheiden; enz. – is 

belangrijker dan feitenkennis die leerlingen opdoen maar vervolgens grotendeels weer vergeten. Het 

doel van onderzoek is niet zozeer feitenkennis, wel dat jongeren leren hoe ze als een 

wetenschappelijk onderzoeker naar de wereld kunnen kijken. 

Ateliers 

Atelier is een freinettechniek waarbij leerlingen onder begeleiding van leerkrachten, ouders of 

andere deskundigen gedurende een aantal sessies een expressievaardigheid leren kennen en 

inoefenen. Vaak gaat het om artistiek-creatieve vaardigheden, maar atelier is een uitgelezen manier 

om ook andere competenties aan te leren: zowel technische vaardigheden met verschillende 

materialen (textiel, hout, steen, metaal, elektrische leidingen, …) als meer theoretisch-cognitieve 

vaardigheden kunnen in ‘ateliers’ ontwikkeld worden: een atelier grammatica, een atelier Chinees, 

een atelier integraalrekenen, enz.  

In veel freinetscholen worden keuze-ateliers klasdoorbrekend en leeftijdsoverschrijdend 

aangeboden. 

Klas- en schoolraad 

Het klasleven in een freinetschool laat zich niet regelen door een schoolbel of door opgelegde regels, 

waarvan de leerlingen vaak de zin niet inzien. De leerlingen worden coöperatief betrokken bij de 

organisatie van de klas en de totstandkoming van leefregels en afspraken. In een freinetschool 

weerklinkt ook de stem van de leerlingen luid en duidelijk. 

Overleg over de organisatie van het werk gebeurt wekelijks met de totale klasgroep in de klasraad. In 

de loop van de week worden de goede en slechte dingen, de voorstellen en bedenkingen op flappen 

of op een bord genoteerd. Tijdens de klasraad gaat de groep daar verder op in: leerlingen worden 

gefeliciteerd of bekritiseerd en krijgen de kans daarop te repliceren; de klas zoekt samen naar 

oplossingen voor conflicten en problemen, stemt over een regel, werkt voorstellen verder uit. Ook de 

taken, rollen en verantwoordelijkheden die leerlingen opnemen in de klasorganisatie (gespreksleider, 

verslaggever, plantenverzorger, post- of mailbode, bewaker van de tijd, penningmeester) worden 

tijdens de klasraad verdeeld en geëvalueerd. De klasraad legt de basis voor de evolutie van een groep 

naar een coöperatieve klas.  
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In heel wat freinetscholen is er ook een schoolraad, waar afgevaardigden van elke klas op dezelfde 

manier als in de klasraad de klasoverstijgende aspecten van het schoolleven bespreken: afspraken op 

de speelplaats en in de refter, voorstellen voor ateliers, uitwisselingen, gezamenlijke 

tentoonstellingen of feestjes, een weekafsluiting voor de hele school, enz. Maar het is vaak 

moeilijker om alle leerlingen verantwoordelijkheid te laten nemen voor de schoolwerking: de 

betrokkenheid is kleiner; het overleg is minder rechtstreeks. De democratie werkt niet meer direct 

maar via vertegenwoordiging (zoals in de maatschappij). Afspraken binnen de schoolraad moeten 

meer opgevolgd worden door het leerkrachtenteam en door de verschillende klasgroepen, door 

terugkoppeling naar de klasraden. 
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Deel 2 : Het structuuronderdeel Freinetpedagogie 

 
Zowel het structuuronderdeel Freinetpedagogie van de eerste graad (tweede leerjaar A) als dat van 

de tweede graad aso heeft tot doel de in deel 1 geschetste visie en kenmerken van de 

freinetpedagogie te verwezenlijken in het curriculum van beide graden van het secundair onderwijs. 

We willen erop wijzen dat het structuuronderdeel daarvoor weliswaar een noodzakelijke, maar geen 

voldoende voorwaarde is: elke freinetschool zou ernaar moeten streven de freinetpedagogie en de 

daarbij horende freinettechnieken in alle geledingen van het onderwijs toe te passen, dus ook in de 

basisvorming en in de organisatie en de dagelijkse werking van de school. In wat volgt behandelen 

we in hoofdzaak elementen die relevant zijn voor het structuuronderdeel Freinetpedagogie. 

 

2.1. Waarom een structuuronderdeel Freinetpedagogie? 
 

Een structuuronderdeel Freinetpedagogie in het secundair onderwijs is maatschappelijk relevant als 

continuïteit van het pedagogisch project dat vandaag al een plek vindt in een tachtigtal Vlaamse 

basisscholen, verspreid over de drie onderwijsnetten. Dat betekent dat jaarlijks zo’n 1500 leerlingen 

uit het freinetbasisonderwijs de overstap maken naar het secundair onderwijs. Bovendien neemt het 

aantal freinetbasisscholen elk jaar toe. Ouders die in het basisonderwijs voor volwaardig 

freinetonderwijs kozen, hebben die keuze nu niet werkelijk voor wat het secundair onderwijs betreft. 

Voor schooljaar 2020-2021 hebben een tiental secundaire scholen de programmatie van de 

basisoptie Freinetpedagogie aangevraagd. Een gelijkaardig structuuronderdeel in de tweede graad 

ASO kan de continuïteit van de school- en studiekeuze van jaarlijks enkele honderden leerlingen in 

het secundair freinetonderwijs garanderen. 

Een structuuronderdeel Freinetpedagogie geeft secundaire freinetscholen de kans om te vertrekken 

vanuit hun gemeenschappelijke basis. Zo kunnen scholen in grotere verbanden met elkaar 

samenwerken, rekening houdend met de eigenheid en autonomie van iedere freinetschool. 

Bovendien zou de erkenning van het structuuronderdeel aan nieuwe en bestaande secundaire 

freinetscholen de mogelijkheid bieden om freinettechnieken zoals klasraad, onderzoek en atelier 

binnen het keuze- en het complementair gedeelte een volwaardige plaats te geven.  

Anderzijds biedt de creatie van een structuuronderdeel Freinetpedagogie jongeren tussen 12 en 18 

jaar de kans om binnen de freinetpedagogie hun leerplichtonderwijs te voltooien en daarbij in hoge 

mate zelf de motor te zijn van hun ontwikkeling en verantwoordelijkheid te nemen voor hun 

leertraject en hun eigen leerproces. De mogelijkheid tot gedifferentieerd leren wordt zo maximaal 

benut. 

De voorbije jaren werden al enkele pogingen gedaan om freinetonderwijs in te passen in de 

bestaande structuur van onderwijsvormen en studierichtingen van het secundair onderwijs. Telkens 

weer blijkt het uiterst moeilijk om binnen het kader van de huidige structuuronderdelen de visie van 

Freinet op mens en maatschappij, op hoe kinderen en jongeren zich ontwikkelen en leren (zie deel 

1), te verankeren in de concrete praktijk van een secundaire school. De freinetvlag dekt daardoor na 

verloop van tijd niet altijd (meer) de lading.  

Verscheidene factoren spelen een rol bij deze moeizame omzetting van de basisprincipes van 

freinetonderwijs in de concrete werking van een secundaire (aso-)school:  
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(1) de vakkensplitsing en aanbodversnippering (met voor zowat elk vak een andere 

leerkracht en met een sterk versnipperd lessenrooster);  

 (2) een snelle groei van freinetvestigingen binnen een grotere schoolstructuur. Dat heeft 

vaak tot gevolg dat enerzijds onvoorbereide leerkrachten die het pedagogisch project 

onvoldoende steunen in het freinetteam opgenomen moeten worden en dat anderzijds 

institutioneel-organisatorische aspecten (zoals het gebruik van de beschikbare ruimte of het 

gebrek aan flexibele lessenroosters) de freinetwerking bemoeilijken64;  

(3) het vasthouden aan handboeken en werkboeken om het leren te sturen, eerder dan te 

vertrouwen op de inbreng van de leerlingen via de freinettechnieken65;  

(4) een onvoldoende coöperatieve organisatie van het klas- en schoolleven en, daarbij 

aansluitend, de uiterst beperkte inspraak van de leerlingen zelf in hun leerproces;  

(5) het selectieve karakter van het huidige secundair onderwijs in Vlaanderen, met vanaf de 

eerste graad een verplichte opsplitsing in opties en studierichtingen die hiërarchisch 

geordend zijn qua moeilijkheidsgraad, doorstroommogelijkheden en prestige;  

(6) een al te eenzijdige benadering van het cognitieve aspect in het aso, ten koste van sociale, 

artistiek-creatieve, expressieve, technische vaardigheden;  

(7) de moeilijkheid om levend leren op andere locaties dan de school (extra muros) te 

verankeren in het onderwijsaanbod en het curriculum, waardoor het leren bijna uitsluitend 

beperkt wordt tot activiteiten die op de school zelf plaatsvinden. 

Het voorgestelde structuuronderdeel Freinetpedagogie biedt geheel of gedeeltelijk een oplossing 

voor de hierboven genoemde probleemfactoren 3 tot en met 7.66 We zijn er namelijk van overtuigd 

dat deze problemen ingeperkt kunnen worden met een structuuronderdeel Freinetpedagogie dat 

meer comprehensief en inclusief is, zoals bijvoorbeeld het onderwijs in sommige Scandinavische 

landen.67  

Het voorgestelde structuuronderdeel Freinetpedagogie kent geen verdere opsplitsing in opties of 

studierichtingen en laat bijgevolg een domeinoverschrijdende aanpak toe. Freinetpedagogie spreekt 

het hoofd, het hart en de handen aan en zo krijgen de leerlingen de kans om op verschillende 

terreinen (cognitief, creatief, technisch-handwerkvaardig, sociaal-ondernemend enz.) hun interesses 

te verkennen en hun talenten te ontwikkelen. Dat biedt onmiskenbare voordelen: er zijn geen hoger 

of lager gewaardeerde keuzes in leerdomeinen en door de flexibele leerwegen krijgt het 

watervalsysteem binnen de freinetpedagogie geen kans.68 Zodoende kan een structuuronderdeel 

Freinetpedagogie in de tweede en derde graad een goede voorbereiding bieden op doorstroming 

                                                             
64 Zie ook invariant 26 in § 1.4. 
65 Zie § 1.5 
66 De andere probleemfactoren (1, 2) kunnen volgens ons worden verholpen door een aangepaste organisatie 
op schoolniveau, door het gebruik van eigen freinetleerplannen of eventueel door gelijkwaardige eindtermen. 
67

 Het bestaande secundair onderwijs in Vlaanderen is daarentegen eerder selectief. ‘Uit onderzoek blijkt 

bovendien hoe nefast de selectiecultuur in ons onderwijs is voor het zelfbeeld en het welbevinden van 

leerlingen. “In ons systeem sorteren we kinderen voortdurend. Daardoor ontstaat een soort competitie die 

heel wat leerlingen niet aankunnen. Ook de sterke leerlingen lijden daaronder”, zegt onderwijsexpert Ides 

Nicaise van KU Leuven.’ (Verlinden 2017, p. 9) 

68
 Zie ook Vandecandelaere e.a. 2016, p. 17: ‘Het watervaleffect hangt samen met de hiërarchische ordening 

van onderwijsvormen en studierichtingen in het secundair onderwijs.’ 
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naar het hoger onderwijs, waar sinds de Bologna-hervorming ook meer verscheiden leerdomeinen 

gecombineerd kunnen worden. Het studieaanbod wordt aangepast aan de interesses van de 

leerlingen en aan de maatschappelijke noden. Ook bij de keuze van de (inhoudelijke) thema’s 

hebben de leerlingen in hoge mate inspraak. Zo wordt hun intrinsieke motivatie aangesproken en 

beogen we een flexibele studie- of loopbaanoriëntering tot 18 jaar. Schoolmoeheid en vroegtijdig 

schoolverlaten willen we op die manier vermijden. Bovendien biedt de freinetpedagogie de 

mogelijkheid om nóg meer in te spelen op de maatschappelijke en culturele context van de 

leerlingenpopulatie, via meer individuele leerwegen, het coöperatief leren en de samenwerking met 

de omgeving van de school. 

De erkenning van een structuuronderdeel Freinetpedagogie is maatschappelijk relevant. Met een 

structuuronderdeel Freinetpedagogie willen we leerlingen immers langer aan boord houden, 

enerzijds omdat ze binnen dat structuuronderdeel in principe geen ‘verkeerde’ studiekeuzes kunnen 

maken waarop ze later moeten terugkomen (vaak met verlies van een schooljaar en latere cumulatie 

van leerachterstand als gevolg), anderzijds omdat ze gemotiveerd kunnen blijven om te studeren, 

minstens tot het behalen van een diploma secundair onderwijs. De gegevens uit de jaren 1990 over 

de verschuivingen in studiekeuze vanaf de eerste graad69 worden door het TransBASO-onderzoek van 

2017 bevestigd: ‘Heel wat leerlingen maakten met andere woorden een verkeerde keuze. We weten 

bovendien dat het veranderen van studieoptie vaak het gevolg is van een faalervaring, en dat dit 

dikwijls samengaat met een overstap naar een andere school. Hoog mikken is dus niet altijd een goed 

idee’.70 We willen opmerken dat elk denken in termen van ‘hoog’ of ‘laag’ volstrekt vreemd is aan het 

voorgestelde structuuronderdeel Freinetpedagogie. 

Het laatste cijferrapport over vroegtijdig schoolverlaten in het secundair onderwijs71 toont aan dat 

Vlaanderen nog altijd een groot percentage vroegtijdig schoolverlaten kent: 10,4 % in het schooljaar 

2015-16, met een piek van 20,7 % in Antwerpen. De kans op vroegtijdig schoolverlaten is groter bij 

leerlingen met een schoolse achterstand. Dit maakt een structuuronderdeel dat inzet op de 

interesses van leerlingen en op hun intrinsieke motivatie, tot een volwaardig sluitstuk van een 

actieplan vroegtijdig schoolverlaten, dat preventie als een hoofddoel vooropstelt.  

Een bijkomend argument voor de erkenning van een structuuronderdeel Freinetpedagogie is dat je 

geen secundaire freinetschool kunt uitbouwen door uitsluitend te sleutelen aan de didactische 

aanpak en de evaluatie van het geleerde.72 In het freinetonderwijs zijn het hoe (de aanpak), het wat 

(de inhouden), het waartoe (de leerdoelen) en het waarom onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Daarom willen we de te behandelen thematische leerinhouden (‘leerstof’) niet vooraf vastleggen in 

een structuuronderdeel, maar ze aan bod laten komen via levend leren en de coöperatieve werking 

op klas- en schoolniveau. Dat neemt niet weg dat er voor het structuuronderdeel Freinetpedagogie 

leerdoelen (eerste en tweede graad) of specifieke eindtermen (derde graad) geformuleerd kunnen 

worden.  

Omdat de bestaande structuuronderdelen hoofdzakelijk gericht zijn op vakinhouden, gaat de meeste 

aandacht logischerwijze naar de inhoudelijke leerdoelen en komen de (sleutel)competenties/ 

                                                             
69

 Van Damme e.a., 1997 
70 Zie Goosen & Boone, 2017, p. 31 
71

 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 2018 
72

 Ook op deze beide terreinen moet er heel wat veranderen om degelijk freinetonderwijs mogelijk te maken, 
zoals bijvoorbeeld consequent inzetten op eigen onderzoek en coöperatieve uitwisseling met medeleerlingen 
en leerkrachten over de leerervaringen, eerder dan op directe (leerkracht- of handboekgestuurde) instructie. 
De leerlinggestuurde processen dienen breder geëvalueerd te worden dan via punten op toetsen en examens, 
bijvoorbeeld door zelfevaluatie, de opbouw van een portfolio, brevetten, woordrapporten, procesevaluatie, … 
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vaardigheden van de 21ste eeuw73 slechts in de marge aan bod. In het voorgestelde 

structuuronderdeel Freinetpedagogie nemen deze vaardigheden daarentegen de centrale plaats in: 

niet de inhouden maar de doelen op kennis-, vaardigheids- en attitudeniveau liggen vast en vormen 

het vertrekpunt van het leren. Onderzoeksvaardigheden vormen de rode draad doorheen het 

leerproces. Inspraak en samenwerking zijn het fundament van de school via onder meer de klasraad 

en de schoolraad, die bovendien bijdragen tot het ontwikkelen van burgerschapscompetenties. Tot 

slot vormt de school geen eiland op zichzelf, maar staat ze in nauw contact met de buitenwereld.  

De inhoud van het freinetonderwijs werd door Célestin Freinet of door anderen na hem niet 

onwrikbaar vastgelegd, maar wordt tot op heden continu aangepast aan de interesses en behoeften 

van zowel de leerlingen als de samenleving. In tegenstelling tot de bestaande structuuronderdelen 

van de matrix SO legt het voorgestelde structuuronderdeel Freinetpedagogie dan ook geen 

inhoudelijke keuzes vast (zoals bijvoorbeeld Latijn of economie) en bevat het geen studiekeuzes die 

bepaalde combinaties van leerdomeinen uitsluiten. Zo kan een leerling een atelier Latijn en een 

atelier mechanica volgen in hetzelfde schooljaar of een atelier chemie combineren met een atelier 

artistieke vorming of ICT. Zowel in de eerste als in de tweede graad wordt een grote verscheidenheid 

aan ateliers intra én extra muros georganiseerd. In de eerste graad mogen geen ateliers voor een 

volledig jaar worden vastgelegd (bv. een jaar lang atelier Latijn of STEM). Vanaf de tweede graad kan 

een beperkt aantal ateliers op jaarbasis aangeboden worden, maar zonder dat leerlingen verplicht 

een studiekeuze moeten maken (met andere woorden: ook in de tweede graad moet er een 

voldoende breed aanbod aan kortlopende ateliers zijn).  

Ook in de derde graad willen we de leerlingen niet vastzetten in een eenzijdige studiekeuze. De 

voorbereiding op doorstroming naar verdere studies of het werkveld vertrekt vanuit hun interesses 

en talenten. Daarnaast kan het proces van verkenning van interesses en talenten zich ook in de derde 

graad voortzetten. 

Tot slot willen we opmerken dat het niet mogelijk is, freinetonderwijs aan te bieden in het kader van 

het bestaande structuuronderdeel Rudolf Steinerpedagogie, omdat de pedagogische principes van 

het freinetonderwijs en de steinerpedagogie fundamenteel verschillen74. Het volgende deel gaat 

nader in op het specifieke karakter van het voorgestelde structuuronderdeel Freinetpedagogie. 

                                                             
73 Zie Van Den Branden 2015 
74 Een grondige analyse van de verschillen tussen freinet- (F) en steinerpedagogie (S) overstijgt het bestek van 
dit dossier. Enkele fundamentele verschillen zijn:  
(1) multileeftijdsklassen tot ‘classe unique’ (F)  leeftijdsklassen en leeftijdspsychologie (S);  
(2) zelfsturend, coöperatief leren vanuit de kring (pragmatische leerdynamiek) (F)  goed gekozen leerstof in 
functie van mensvisie, leeftijd, klasgroep en individu (S);  
(3) veel individueel werk en polyritmie; klein aandeel frontaal onderwijs (F)  veel klaswerk, groter aandeel 
frontaal onderwijs (S);  
(4) vrije expressie, vertrekkend vanuit ‘technieken’ (F)  kunstvakken vooral als ‘oefenmateriaal’ om te leren 
waarnemen en met de situatie, zoals ze zich voordoet, te handelen (S);  
(5) leerkracht als begeleider/mentor/lid van de groep  sturende rol van de leraar bij jongere leerlingen die 
afneemt richting mentorrol naarmate ze ouder worden (S);  
(6) leerinhouden vanuit dagelijkse werkelijkheid en beleving (F)  Leerinhouden uit vroegere 
cultuurperiodes en huidige tijd die resoneren met de leeftijdsgerichte ontwikkeling van de leerlingen (S);  
(7) emancipatorisch vanaf jonge leeftijd (onderhandelingspedagogie) (F)  ontplooiing vanuit geborgenheid en 
sturing naar toenemende zelfstandigheid.  
(Een ervaringsdeskundige van de steinerpedagogie bevestigde deze gegevens.)  
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2.2. Beschrijving van het structuuronderdeel Freinetpedagogie 

 
 

1.  Leerlijnen in de freinetpedagogie 

Vooreerst vermelden we enkele principes volgens welke leerlijnen opgebouwd kunnen worden, voor 

zowel de basisvorming als het structuuronderdeel Freinetpedagogie, vanaf de eerste graad en 

eindigend bij de algemene en specifieke eindtermen van de derde graad: 

- Toenemende zelfsturing en autonomie met betrekking tot de kennisdoelen/leerinhouden. 

Een leerlijn start onder begeleiding van leraars/mentoren, waarbij de leerlingen een 

stappenplan hanteren en geregeld aan coachinggesprekken deelnemen. Gaandeweg worden 

de leerlingen zelfstandiger, in steeds hogere mate auteur van hun eigen leren en in staat om 

autonoom en zelfbewust (verantwoorde) keuzes met betrekking tot hun eigen toekomst te 

maken. In de derde graad wordt van de leerlingen verwacht dat ze bepaalde kennisdomeinen 

voldoende beheersen om ze uit te leggen aan anderen (bv. aan jongere leerlingen) of, in het 

geval van vaardigheden, om anderen erbij te begeleiden of te helpen.  

 

- Toenemende (persoonlijke, sociale en politieke) emancipatie. De leerlingen ontwikkelen in 

toenemende mate een bewust autonome (authentieke) positie tegenover de wereld en leren 

deze positie gaandeweg onder woorden brengen of in actie vertalen. 

 

- Toenemende empirische onderzoeksvaardigheid. Het leren vertrekt vanuit globale 

ervaringen van de leerlingen, die als basis dienen voor het formuleren van onderzoeks-

vragen. Tijdens het onderzoek wordt de focus verplaatst van het geheel (nadruk op het 

systeem; totaalervaring) naar een analyse van de samenstellende delen. Streefdoel is dat de 

leerlingen de wereld om hen heen gaandeweg met de houding van een onafhankelijk 

onderzoeker leren benaderen. 

 

- Toenemende afstand(elijkheid). Het leren vertrekt vanuit persoonlijke ervaringen in het 

eigen leven, op school en in de onmiddellijke omgeving van de school en breidt zich 

vervolgens uit naar ervaringen op grotere afstand van de eigen omgeving (bijvoorbeeld in 

ervaringsweken, stages e.d.) of naar ervaringen van anderen (ook elders en vroeger).  

 

- Toenemende veralgemening en abstrahering. Het leren start bij de persoonlijke ervaringen, 

het eigen werk en het eigen onderzoek van de leerlingen (veeleer dan bij instructie over 

regels en procedures die de leerlingen vervolgens toepassen en inoefenen). Geleidelijk aan 

komt er meer evenwicht tussen bevindingen uit het eigen onderzoek en uit het onderzoek 

van anderen, dat de leerlingen leren kennen door bijvoorbeeld opzoekwerk en toelichting 

door deskundigen. 
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- Toenemende integratie van het wereldbeeld. De school waakt erover dat elke leerling zowel 

in de graad als over de drie graden heen een waaier aan ervaringen opdoet uit de diverse 

domeinen die vermeld worden in het atelieraanbod (zie kadertekst). Tevens wordt ook in de 

basisvorming continu aandacht besteed aan een (toenemend) integrale benadering van alle 

domeinen (transversaal). 

 

 

Toenemende studie- en loopbaanoriëntering, met blijvende aandacht voor de totale 

ontwikkeling van de persoon. In de eerste graad ligt de nadruk op een brede talenten- en 

interesseverkenning. Ook in de tweede en de derde graad blijft de totale vorming van de 

persoonlijkheid een vast onderdeel van het aanbod, al krijgen de leerlingen die zich in één of 

enkele domeinen willen verdiepen, daartoe de mogelijkheid binnen het aanbod van de 

school. 

 

De omzetting van de bovenstaande principes in leerlijnen en leerprocessen hangt samen met de 

consequente dagelijkse toepassing van freinettechnieken75 op school. Met andere woorden, de 

freinettechnieken dienen als uitgangspunt bij de ontwikkeling van leerlijnen.  

Het is onze bedoeling, eigen leerplannen te ontwikkelen om de onlosmakelijke band tussen het hoe 

(de technieken), het wat (de inhouden), het waarom (intrinsieke motivatie) en het waartoe (de 

doelen) binnen de freinetpedagogie te verduidelijken. Ondertussen is het Keerpuntleerplan voor de 

basisvorming van de 1ste graad reeds goedgekeurd en werd in januari 2020 een leerplan voor de 

basisoptie Freinetpedagogie ingediend bij de onderwijsinspectie. 

Zowel voor de basisoptie (tweede leerjaar A) als voor de tweede graad ASO hebben we de doelen 

geformuleerd die de leerlingen binnen het structuuronderdeel  Freinetpedagogie moeten bereiken. 

                                                             
75

 zoals kring, klasraad, atelier, vrije tekst, leerwandeling, levend rekenen (o.a. klaskas), correspondentie, 
zelfstandig onderzoek, werkstukken en artistieke creaties, presentaties enz. 

 natuurexploratie, -zorg en -beheer (bv. moestuin, dierenverzorging, natuurexploratie 
extra muros, …) 

 handvaardigheid, bouw en techniek (bv. weven, smeedwerk, metsen, houtbewerking, 
fietsherstelling, elektriciteit, …) 

 kennisverwerving en -verdieping (bv. alle kennisdomeinen, bv. wetenschap/wiskunde, 
talen, geschiedenis, filosoferen, recht, antropologie, psychologie, …) 

 experimenteren, wetenschappelijk onderzoek en innovatiedenken (bv. laboproeven, 
enquêtes, veldonderzoek, …) 

 digitale competentie, mediawijsheid, moderne technologieën (bv. programmeren, 
robotica, artificiële intelligentie, …) 

 expressie, artistieke vormgeving, creatie, ontwerp (bv. schrijven, theater, dans, 
architectuur, modelbouw, schilderen, beeldhouwen, muziek, fotografie en film, …) 

 andere (bv. sociale actie, koken, ehbo, sport en bewegingsactiviteiten, …) 
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Uiteraard sluiten die doelen inhoudelijk op elkaar aan. Voor de basisoptie zijn die doelen opgenomen 

in het curriculumdossier voor de 1ste graad. Daarnaast wordt in het leerplan voor de basisoptie 

Freinetpedagogie uitgewerkt hoe die doelen kunnen gerealiseerd en geëvalueerd worden 

(Keerpuntleerplan 2020/2).  

2. Doelen van de basisoptie Freinetpedagogie in het tweede leerjaar A 

De leerlingen 

1. passen de principes  van de freinetpedagogie toe. 

Toelichting: Dit gebeurt onder meer via de toepassing van freinettechnieken, die de leerlingen 

met behulp van richtvragen kritisch leren evalueren met het oog op hun persoonlijke, sociale 

en politieke emancipatie. 

 

2. passen de principes van democratische besluitvorming onder begeleiding toe op klasniveau 

(klasraad) en op schoolniveau (leerlingenraad/schoolraad). 

Toelichting: de eerder theoretische principes van burgerschap en democratie van de 

basisvorming worden met andere woorden in de schoolwerking op geïntegreerde wijze 

toegepast en zodoende verdiept en uitgebreid. 

 

3. passen de basisbeginselen van coöperatief samenwerken  toe op klas- en schoolniveau. 

 

4. passen de basisbeginselen van conflicthantering toe op klas- en schoolniveau. 

 

5. evalueren zelf uitgevoerde burgerschapsprojecten kritisch met behulp van richtvragen. 

Toelichting: Aansluitend (of in een voorbereidende fase) brengen de leerlingen onder 

begeleiding samenlevingsinitiatieven en –problematieken in de onmiddellijke omgeving 

(buurt) van de school in kaart. 

 

6. onderzoeken  verschillende kennis- en vaardigheidsdomeinen van de samenleving en  de 

waarde van elk van deze domeinen met het oog op de ontdekking van  hun eigen 

interessegebieden. 

 

Het betreft volgende domeinen: 

(1) natuurexploratie, -zorg en -beheer;  
(2) handvaardigheid, bouw en techniek;  
(3) kennisverwerving en -verdieping;  
(4) experimenteren, wetenschappelijk onderzoek en innovatiedenken;  
(5) digitale competentie, mediawijsheid, moderne technologieën;  
(6) expressie, artistieke vormgeving, creatie, ontwerp;  
(7) andere (bijvoorbeeld welzijn, zorg, sport en beweging).   
 

Toelichting: De school waakt erover dat elke leerling zowel in de graad als over de drie 

graden heen een waaier aan ervaringen opdoet uit de diverse domeinen. Daaronder vallen 

ook domeinen die niet tot het traditionele aanbod van het algemeen secundair onderwijs 
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behoren, zoals technische of creatieve vorming76. De nadruk ligt én op een breed aanbod én 

(in de tweede en de derde graad) op de mogelijkheid tot verdieping, aansluitend bij de 

interesses van de leerling. 

 

3. Cesuurdoelen voor het structuuronderdeel Freinetpedagogie in de tweede graad aso 

Het structuuronderdeel Freinetpedagogie van de tweede graad bouwt voort op dat van de eerste 

graad. Naast de vijf lestijden voor klasraad, praktische burgerschapsvorming en (uitsluitend 

kortlopende) ateliers die ook in de eerste graad voorzien zijn, besteden we in de tweede graad 

enkele lestijden aan een mogelijk langdurig atelier (op jaarbasis), aan een ervaringsweek en aan 

onderzoek. Het structuuronderdeel van de tweede graad als geheel (8 à 10 lestijden, afhankelijk van 

de toekomstige regelgeving in de context van de modernisering van het SO) zou moeten toelaten 

om, in continuïteit met de eerste graad, onderstaande cesuurdoelen te bereiken: 

De leerlingen 

1. verdiepen zich in de freinetpedagogie, plaatsen die in haar historische context en evalueren 

haar actualiteitswaarde. Ze verhouden zich kritisch t.a.v. de emancipatorische principes en 

de toepassing ervan binnen de school. 

 

2. verdiepen hun inzicht in de principes van democratische besluitvorming en passen die 

wendbaar toe op klas- en schoolniveau. 

 

3. verdiepen zich in de basisbeginselen van coöperatief samenwerken en passen die wendbaar 

toe op klas- en schoolniveau. 

 

4. verdiepen hun inzicht in de principes van conflicthantering en passen die wendbaar toe op 

klas- en schoolniveau. 

 

5. brengen samenlevingsinitiatieven en –problematieken in de ruimere omgeving van de school 

(bv. gemeente, regio) in kaart en engageren er zich actief in burgerschapsprojecten, die ze 

vervolgens ook kritisch evalueren. 

 

6. verdiepen hun inzicht in de verschillende kennis- en vaardigheidsdomeinen van de 

samenleving, waarderen het belang van elk van deze domeinen en ontdekken, verkennen en 

ontwikkelen gaandeweg hun eigen interessegebieden.  

 

Toelichting: naast een verplicht aanbod aan kortlopende ateliers kan de school in de tweede 

graad ook een beperkt atelieraanbod op jaarbasis organiseren. Zo kunnen sommige 

leerlingen hun kennis en vaardigheden in een specifiek domein naar keuze ontwikkelen. De 

formulering van cesuurdoelen voor de (het) gekozen domein(en) gebeurt in overleg tussen 

leerlingen en leraars. Hiervoor kan inspiratie gezocht worden in de specifieke doelen van 
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andere domeinen (bv. STEM, maatschappij en welzijn, economie en organisatie, taal en 

cultuur), evenwel zonder dat dit leidt tot een selectieve of verplichte studiekeuze. 

 

7. leren onder begeleiding onderzoeksvragen formuleren en deze vervolgens (onder 

begeleiding) beantwoorden met behulp van specifieke onderzoeksmethoden en -technieken, 

bronnen, onderzoeksgegevens en -resultaten; ze leren over het uitgevoerde onderzoek 

rapporteren en reflecteren en evalueren het proces (cf. onderzoek). 

 

8. begrijpen vanuit een praktijkervaring extra muros de werking van een socio-economische 

organisatie (cf. ervaringsweek); ze schetsen, eventueel met behulp van richtvragen, de 

werking van de betrokken organisatie en evalueren hun eigen functioneren tijdens de 

ervaringsweek. 

De combinatie van de doelen 6 en 7 moet toelaten dat het structuuronderdeel voldoende 

comprehensief blijft, zodat de leerlingen samen in één studierichting kunnen leven, werken en 

studeren en niet voortijdig verplicht worden tot het maken van een verengde studiekeuze. Zodoende 

kunnen de leerlingen doorstromen naar een brede waaier van opleidingen. Anderzijds bieden 

onderzoek en een beperkt atelieraanbod op jaarbasis aan de leerlingen die dat wensen de 

mogelijkheid om zich voor te bereiden op meer gespecialiseerde vervolgtrajecten. Die mogelijkheden 

zullen in de derde graad uitgebreid worden door extra atelier-lestijden op jaarbasis aan een meer 

gespecialiseerd domein te wijden en door de onderzoekscompetenties te verdiepen (cf. eindwerk).  

Dit betekent dat er bij de formulering van specifieke eindtermen voor freinetpedagogie enerzijds 

rekening gehouden zal worden met de individuele mogelijkheden en belangstellingsdomeinen van de 

leerling en dat anderzijds keuzemogelijkheden voorzien zullen worden, die ook al in het 

structuuronderdeel Freinetpedagogie van de eerste en tweede graad vervat zijn (bv. creatief en 

kritisch denken, mediawijsheid, samenwerken, zelfregulering, sociale en culturele vaardigheden, 

communiceren, …). Daarnaast zal de nadruk blijven liggen op een voortgezette verdieping van 21ste-

eeuwse vaardigheden. 

In de mate dat individuele leerlingen op het eind van de tweede graad al een studiekeuze willen/ 

kunnen maken met het oog op doorstroming, zullen die leerlingen in de derde graad uit een door de 

school bepaald aanbod een keuze kunnen maken en de overeenstemmende, inhoudelijk bepaalde 

eindtermen bereiken via hun eindwerk en één of meer ateliers op jaarbasis. Anderzijds willen we 

zowel voor deze leerlingen als voor hen die nog geen studiekeuze kunnen of willen maken, een 

gevarieerde en flexibele loopbaanoriëntering tot 18 jaar garanderen, met een leertraject dat tot in de 

3de graad ‘hoofd, hart en handen’ aanspreekt. 

 

4.Concrete invulling structuuronderdeel freinetpedagogie (2de graad) 

 

Hierbij geven we in een tabel weer welke activiteiten de leerlingen onder begeleiding van hun 

mentoren uitvoeren in het kader van het structuuronderdeel freinetpedagogie, met een mogelijke 

tijdsbesteding (aantal lestijden). De activiteiten typeren we daarbij met een ‘pedagogische 

vakbenaming’, daarnaast vermelden we telkens een ‘administratieve vakbenaming’ die voorkomt op 

de lijst van officieel erkende vakken in het secundair onderwijs. 
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Tabel : Studierichting Freinetpedagogie (2e graad) 

Administratieve 

vakbenaming 

Pedagogische 

vakbenaming 

Lestijden 

per week 

(indicatief) 

Sleutelcompetenties 

 
Opmerkingen 

sociale 

activiteiten 
klasraad 1 

1, 2, 4, 5, 7, 10, 12, 

13, 14, 15 

 

 

sociale 

activiteiten 

praktische 

burgerschapsvorming 
1 

 

1, 2, 3, 5, 7, 13, 14, 

15, 16 

 

 

Afhankelijk van de 

gekozen activiteit kunnen 

alle andere 

sleutelcompetenties aan 

bod komen. 

seminaries atelier 4 of 5 

 

Alle 

sleutelcompetenties 

kunnen verdiept 

worden (afhankelijk 

van de vraag van de 

leerlingen en het 

aanbod van de 

school en in de 

buurt van de 

school). 

 

 

De school streeft naar een 

evenwichtig aanbod  

(zie § 2.2. g). 

 

Een deel van de ateliers 

mag op jaarbasis 

aangeboden worden. 

exploratie onderzoek 2 

 

Alle basis-

competenties 

kunnen verdiept 

worden (afhankelijk 

van het aanbod en 

de vraag van de 

leerlingen). 

= onderzoek buiten de 

basisvorming 

seminaries ervaringsweek 1 of 2 

 

Sleutelcompetentie 

15 wordt in elke 

ervaringsweek 

verdiept; 

voorts afhankelijk 

van de aard van de 

concrete invulling. 

vindt plaats op locatie 

(extra muros) 

https://www.dropbox.com/s/mo0i13mc2elnxh5/klasraad.docx?dl=0
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Toelichting: 

- Het structuuronderdeel Freinetpedagogie van de tweede graad bevat dezelfde onderdelen 

als de basisoptie (klasraad; praktische burgerschapsvorming; atelier, weliswaar met meer 

lesuren) en de nieuwe onderdelen ‘onderzoek’ en ‘ervaringsweek’. 

- Al deze onderdelen zijn ofwel freinettechnieken (klasraad, atelier, onderzoek) , ofwel een 

toepassing van levend leren (praktische burgerschapsvorming, ervaringsweek). 

- Het aangegeven aantal lesuren is indicatief. Voor het totaal aantal lesuren van de 

studierichting gingen we uit van tien lesuren.  

- Een aantal ateliers mag op jaarbasis aangeboden worden. Dat mag echter niet leiden tot een 

verplichte studiekeuze voor alle leerlingen (met andere woorden: ook kortlopende ateliers 

moeten in het aanbod aanwezig zijn). 

In de bovenstaande tabel wordt verwezen naar de 16 decretaal verankerde sleutelcompetenties: 

1. competenties op het vlak van lichamelijk, geestelijk en emotioneel bewustzijn en op het 
vlak van lichamelijke, geestelijke en emotionele gezondheid; 

 
2. competenties in het Nederlands; 

 
3. competenties in andere talen; 

 
4. digitale competentie en mediawijsheid; 

 
5. sociaal-relationele competenties; 

 
6. competenties inzake wiskunde, exacte wetenschappen en technologie; 

 

7. burgerschapscompetenties met inbegrip van competenties inzake samenleven 
 

8. competenties met betrekking tot historisch bewustzijn; 
 

9. competenties met betrekking tot ruimtelijk bewustzijn; 
 

10. competenties inzake duurzaamheid; 
 

11. economische en financiële competenties; 
 

12. juridische competenties; 
 

13. leercompetenties met inbegrip van onderzoekscompetenties, innovatiedenken, creativiteit, 
probleemoplossend en kritisch denken, systeemdenken, informatieverwerking en 
samenwerken; 

 
14. zelfbewustzijn en zelfexpressie, zelfsturing en wendbaarheid; 

 
15. ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties; 

 
16. cultureel bewustzijn en culturele expressie. 
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Met het oog op continuïteit in de programmatie, kunnen we nu al vooropstellen dat in een latere 

aanvraag voor een structuuronderdeel Freinetpedagogie in de derde graad ASO dezelfde activiteiten 

(pedagogische vakbenamingen) zullen voorkomen maar met uitbreiding van het aantal atelieruren, 

waarbij meer ateliers op jaarbasis zullen ingericht worden met een dubbele finaliteit: 

talentenverkenning tot 18 jaar + voorbereiding op hoger onderwijs in een gekozen richting. In het 

onderdeel ‘Onderzoek’ zou elke leerling dan een eindwerk schrijven. Zo kunnen we het 

structuuronderdeel  Freinetpedagogie tentatief samenvatten in onderstaande tabel: 

 

 Eerste graad* Tweede graad Derde graad 

klasraad 1 1 1 

praktische 

burgerschapsvorming  
1 1 1 

atelier 
3 

niet op jaarbasis 

4 of 5 

deels op jaarbasis 

mogelijk 

6 of 7 

deels op jaarbasis 

ervaringsweek - 1 of 2 1 of 2 

onderzoek - 2 2 (eindwerk) 

Totaal 5 lesuren 10 lesuren** 12 lesuren** 

 

Samenvattend overzicht van het structuuronderdeel Freinetpedagogie. Het aangegeven aantal 

lesuren is indicatief. 

 

Hierna geven we een beschrijving van elk onderdeel van het structuuronderdeel apart.  
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a) Beschrijving van het onderdeel ‘klasraad’ 

 

Klasraad is een geïnstitutionaliseerd overleg op klasniveau, waarbij de leerlingen van een klas of 

leergroep en hun leerkrachten coöperatief en democratisch overleggen en beslissen.  

Het doel van de klasraad is om de klas- of groepswerking (in de ruimste zin van het woord) te 

bespreken en daarover gezamenlijk beslissingen te nemen. Zo kan er zich een klascultuur 

ontwikkelen, met coöperatief vastgelegde leefregels. 

Waarom klasraad in het structuuronderdeel Freinetpedagogie en niet in de basisvorming? 

De meeste bestaande secundaire freinetscholen in Vlaanderen nemen klasraad op als een extra 

(33ste) lesuur in het curriculum of in een vak van de basisvorming (bv. in het vak Nederlands).  

De eerste oplossing benadeelt freinetscholen tegenover andere scholen, aangezien de school extra 

uren-leraar voor de klasraad moet voorzien (of leerkrachten belast worden met extra plage-uren) en 

ook de leerlingen extra belast worden.  

Bij de tweede oplossing (klasraad als onderdeel van een ander vak) kan de klasraad nooit volledig tot 

zijn recht komen, onder meer om de volgende redenen: 

- de begeleiding van de wekelijkse klasraad gebeurt bij voorkeur door de leraar die de klas het 

meest begeleidt; dat is vandaag dikwijls om praktische redenen (bv. attributies, lesrooster) 

vaak niet mogelijk. 

- ook andere leerkrachten moeten de klasraad kunnen bijwonen (bijvoorbeeld als ze 

betrokken partij zijn bij een kritiek of een voorstel, of als ze zelf een agendapunt voorgesteld 

hebben). Dat is mogelijk wanneer alle klasraden in de school (of tenminste in dezelfde graad) 

op hetzelfde moment ingeroosterd worden. In de meeste scholen is dat onhaalbaar wanneer 

klasraad aan één vak gekoppeld wordt. 

Alleen door klasraad in het structuuronderdeel op te nemen kan de klasraad in het secundair 

freinetonderwijs volledig tot zijn recht komen. 

De klasraad vindt doorgaans wekelijks op een vastgelegd tijdstip plaats, maar er kan ook op elk 

moment ad hoc een extra-klasraad ingelast worden. 

De functies van voorzitter, secretaris en eventueel tijdsbewaker worden bij beurtrol door de leer-

lingen zelf ingevuld. Hun rol moet duidelijk omschreven zijn. Leerkrachten die deelnemen aan een 

klasraad doen dat op voet van gelijkheid met de leerlingen. Gewoonlijk is de klastitularis of groeps-

mentor aanwezig op de klasraad, maar ook andere leerkrachten kunnen de klasraad begeleiden.  

Een klasraad verloopt bijvoorbeeld als volgt77: 
 

1. (goedkeuring verslag vorige klasraad) 
2. pluimen/felicitaties 
3. donderwolken/kritieken 
4. voorstellen 
5. mededelingen 
6. (variaronde) 

 

                                                             
77 Het verloop van een klasraad kan van school tot school variëren. 
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De agenda van de klasraad is permanent voor iedereen zichtbaar aanwezig in de klas of in de school. 

Elk lid van de klasraad kan punten op de agenda plaatsen (in alle rubrieken). 

Naast de klasraad bestaat er ook een vergelijkbaar orgaan voor overleg op schoolniveau: de 
leerlingenraad. De werking van de leerlingenraad is vergelijkbaar met de klasraad, al is de frequentie 
lager en wordt er vaak gewerkt met vertegenwoordigers van elke klasgroep.  
 
Evaluatie 

De klasraad dient in de eerste plaats de vorming en versterking van een coöperatieve gemeenschap 

en een democratische klas- en schoolcultuur. Alle deelnemers (leerlingen en leerkrachten) moeten zo 

ongedwongen en zo vrij mogelijk aan de klasraad kunnen deelnemen. Het is dan ook wezenlijk dat de 

klasraad niet verwordt tot een ‘schoolse oefening’, bijvoorbeeld door er een onmiddellijke en 

expliciete evaluatie aan te verbinden, of door van elke leerling een gelijk(w)aardige bijdrage te eisen.  

Anderzijds leidt de regelmatige deelname aan de klasraad impliciet tot het ontwikkelen van 

verscheidene sleutelcompetenties en tot het bereiken van decretale eindtermen. De klasraad biedt 

de leerkracht de mogelijkheid om zich een beeld te vormen van de attitudes en vaardigheden van 

leerlingen en om coachend of sturend op te treden. 

Aan de hand van de inbreng van leerlingen in de klasraad (als deelnemer, voorzitter of verslaggever) 

kan de begeleidende leerkracht (of een observator) vaststellen of een leerling bepaalde eindtermen 

bereikt heeft. Hoe kan deze inbreng gebruikt worden voor evaluatiedoeleinden? Belangrijk is dat elke 

vorm van evaluatie met betrekking tot de klasraad op discrete wijze gebeurt en dat een leerling nooit 

het gevoel heeft dat zijn inbreng in de klasraad geëvalueerd wordt. Dat kan je bijvoorbeeld bereiken 

door pas enige tijd (dagen of weken) na afloop van de klasraad aan een leerling te vertellen dat hij of 

zij een bepaalde eindterm/leerplandoelstelling bereikt heeft dankzij zijn of haar (algemene of 

specifieke) inbreng tijdens de/een klasraad. 

Als er twijfel bestaat of een bepaalde leerling een eindterm die aan de klasraad verbonden is al dan 

niet bereikt heeft, is het raadzaam om de leerling in kwestie op een andere manier voor die eindterm 

te evalueren. 

De plaats van klasraad in het structuuronderdeel Freinetpedagogie 

Klasraad maakt op de volgende wijze deel uit van het beoogde structuuronderdeel Freinetpedagogie:  

- administratieve vakbenaming: ‘sociale activiteiten’ 

- pedagogische vakbenaming: ‘klasraad’ 

- 1 lesuur per week (indicatief)  

- aangeboden in elk leerjaar van elke graad (in 1A maakt klasraad deel uit van de 

differentiatie-uren). 
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b) Beschrijving van het onderdeel ‘praktische burgerschapsvorming’ 

 

Praktische burgerschapsvorming78 is burgerschapsvorming vanuit de praktijkervaring: leerlingen 

verrichten vrijwilligerswerk in een bestaande organisatie van het sociale middenveld of worden 

ingezet voor een reëel maatschappelijk doel. De onderliggende visie is dat je burgerschap vooral kunt 

ontwikkelen door je actief voor de maatschappij/samenleving in te zetten. In een freinetschool zien 

we burgerschapsvorming dus als een ‘praktijkvak’ en een ‘doe-vak’ bij uitstek. 

Het freinetonderwijs streeft ernaar dat de ervaring voorafgaat aan reflectie, analyse of theoretische 

beschouwing. Praktische burgerschapsvorming gaat hoofdzakelijk uit van de premisse dat een 

‘burgerschapsbad’ (naar analogie van een taalbad) het fundament is om burgerschap te ontwikkelen. 

Het is de opdracht van de school om daarbij te streven naar voldoende afwisseling en verdieping.  

Praten over burgerschap is in deze visie niet het hoofddoel79. Toch is het vanzelfsprekend zinvol en 

wenselijk dat leerlingen na afloop van een burgerschapstraject of -activiteit reflecteren, evalueren en 

(breed) geëvalueerd worden.  

Waarom praktische burgerschapsvorming in het structuuronderdeel Freinetpedagogie? 

Wanneer burgerschap enkel in de basisvorming wordt aangeboden, is de kans reëel dat het leren 

over burgerschap zich voornamelijk op school zal afspelen.80 Hoe goed en praktijkgericht dat ook 

aangepakt mag worden, het zal nooit de intensiteit van de zelf opgedane ervaring en de eigen 

beleving bereiken. Er is maar één manier om burgerschapsvorming in het schoolse curriculum 

volledig tot zijn recht te laten komen: door burgerschap op te vatten als een in het maatschappelijk 

leven geworteld praktijkvak (‘praktische burgerschapsvorming’). Dat sluit overigens aan bij het door 

Freinet gehuldigde principe dat elk leren vanuit het leven vertrekt: ‘De kern [van de 

freinetpedagogie] is dat het leven vertrek- en eindpunt is van het leren op school (…). Het leven is het 

werkmateriaal om te werken aan de eigen levens- en leerbehoeften, maar ook aan een 

democratische en pluralistische samenleving.’81  

                                                             
78 We maken in dit verband geen onderscheid tussen ‘praktische burgerschapsvorming’ en ‘sociaal 

ondernemen’. Dat laatste is in wezen niets anders dan ondernemen-met-burgerzin. Sociaal ondernemen maakt 

dus integraal deel uit van praktische burgerschapsvorming. De school kan zelf beslissen in hoeverre ze de 

economische aspecten van de praktische burgerschapsvorming/van het sociaal ondernemen wil benadrukken. 

79 We willen erop wijzen dat deze tekst gaat over praktische burgerschapsvorming als onderdeel van het 

structuuronderdeel Freinetpedagogie (respectievelijk het keuzegedeelte in 1a). Vanzelfsprekend wordt ook in 

de basisvorming elke gelegenheid tot burgerschapsvorming aangegrepen. Verscheidene freinettechnieken 

dragen daartoe overigens vanzelf bij (bv. klasraad) of bieden daartoe vaak de gelegenheid (bv. kring, 

correspondentie, onderzoek, klaskas). Daarnaast komt burgerschap aan bod bij verscheidene zakelijke 

leerstofonderdelen. 

80
 Dat is volgens ons ook het geval als burgerschap als een apart vak van de basisvorming ingeroosterd wordt. 

Ook dan zal het in de meeste scholen beperkt blijven tot een of twee lesuren per week, met alle 
organisatorische moeilijkheden van dien (uitstappen plannen, begeleiding zoeken, vervangtaken, studie enz.). 
Scholen die het structuuronderdeel Freinetpedagogie programmeren, kunnen bijvoorbeeld atelier en 
praktische burgerschapsvorming gelijktijdig inroosteren. Dan kunnen de praktijkuren burgerschap bijvoorbeeld 
om de drie weken gebundeld worden.  
 
81 Devos 2013, p. 37 
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De persoonlijke, sociale en politieke emancipatie van het kind behoren tot de kerndoelen van het 

freinetonderwijs, dat gericht is op de vorming van sterke persoonlijkheden.82 We zijn ervan overtuigd 

dat leerlingen die gedurende zes jaar de hier voorgestelde aanpak van ‘levend burgerschap’ 

doorlopen, volledig doordrongen zullen zijn van de waarden die aan de basis liggen van de 

eindtermen met betrekking tot burgerschapscompetenties. 

Praktische burgerschapsvorming, zoals hier opgevat, leidt bovendien tot de ontwikkeling van 

ondernemerschap en ondernemingszin. 

Praktische burgerschapsvorming vindt bij voorkeur extra muros plaats en in levensechte situaties 

(levend leren): leerlingen worden individueel of in (bij voorkeur kleine) groepen ingebed in een 

bestaande organisatie van het sociale middenveld of ingezet voor een reëel maatschappelijk doel.  

In de leerplannen voor het structuuronderdeel Freinetpedagogie nemen we wenken op om die 

praktische burgerschapsvorming te organiseren. 

Evaluatie 

Het streefdoel moet een zo breed mogelijke evaluatie zijn, waaraan alle betrokkenen meewerken: 

zelfevaluatie, co-evaluatie door medeleerlingen die aan eenzelfde project hebben gewerkt, 

medewerkers van de partnerorganisatie, leerkrachten van de school...  

De plaats van praktische burgerschapsvorming in het structuuronderdeel Freinetpedagogie 

 

Praktische burgerschapsvorming maakt op de volgende wijze deel uit van het beoogde 

structuuronderdeel Freinetpedagogie:  

- administratieve vakbenaming: ‘sociale activiteiten’ 

- pedagogische vakbenaming: ‘praktische burgerschapsvorming’ 

- 1 lesuur per week (indicatief)  

- aangeboden in elk leerjaar van elke graad (in het eerste jaar van de eerste graad maakt 

praktische burgerschapsvorming deel uit van de differentiatie-uren). 

Met praktische burgerschapsvorming worden de volgende sleutelcompetenties verdiept: 1, 2, 3, 5, 7, 

13, 14, 15, 16.  

 

c) Beschrijving van het onderdeel ‘atelier’ 

 

Atelier als onderdeel van het structuuronderdeel Freinetpedagogie biedt leerlingen de mogelijkheid 

om (klasdoorbrekend) te kiezen uit een periodiek wisselend aanbod van ateliers. Dat aanbod moet 

voldoende veelzijdig zijn om in te spelen op de diverse competenties, talenten en 

interessegebieden83 van de leerlingen en een latere studiekeuze mee te helpen voorbereiden.  

                                                             
82 Zie Devos 2013, p. 57 
83

 Omdat leerlingen zelf voor een atelier kunnen kiezen, verhoogt dat hun autonome motivatie (vanuit de 
zelfdeterminatietheorie; zie Ryan & Deci, 2000). 
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Een ‘kortlopend atelier’ neemt minstens 6 en hoogstens 30 lestijden in beslag. Een atelier op 

jaarbasis neemt in de tweede graad maximaal 2 lestijden per week in beslag, in de derde graad 

maximaal 4 lestijden per week. 

De atelierwerking gaat uit van een visie van flexibele studie- en loopbaanoriëntering tot 18 jaar (zie 

§2.1). Binnen het structuuronderdeel van de eerste graad zal een school dan ook enkel kortlopende 

ateliers aanbieden. Vanaf de tweede graad kan een beperkt aantal ateliers op jaarbasis (bv. 2 uur per 

week) en in de derde graad moet elke leerling minstens één atelier op jaarbasis kunnen kiezen, met 

het oog op doorstroming. Belangrijk is dat het aanbod aan kortlopende ateliers tot en met de derde 

graad voldoende groot blijft, zodat leerlingen die nog geen studiekeuze willen of kunnen maken, 

daartoe niet verplicht worden. 

De school zal streven naar een (over elke graad gespreid) evenwichtig aanbod van thema’s en 

vaardigheden, met het oog op de totale ontwikkeling en ontplooiing van de persoonlijkheid (‘hoofd, 

hart en handen’). Het gaat dus om zowel cognitieve vaardigheden als natuurexploratie, techniek84, 

wetenschappelijk onderzoek, handvaardigheid, expressie, kunst en creativiteit, sociale vaardigheden, 

enz. In principe kunnen de leerlingen zo hun keuzes maken dat ze elk jaar een atelier uit elk van de 

zeven onderscheiden domeinen kunnen volgen hebben. 

Waarom atelier in het structuuronderdeel Freinetpedagogie? 

De hoofddoelen van de atelierwerking zijn, zoals al werd vermeld, de totale vorming van de 

persoonlijkheid van de leerlingen en een doorgedreven talenten- en interesseverkenning tot 18 jaar. 

Dankzij de ateliers kan elke secundaire freinetschool een domeinoverschrijdend aanbod garanderen. 

Zo kunnen de traditionele schotten tussen algemeen, technisch, kunst- en beroepsvormend 

onderwijs enigszins vervagen.  

Klasdoorbrekend kunnen leerlingen kiezen uit een aanbod van ateliers, om na enkele weken een 

ander atelier op te nemen. Er kunnen bijvoorbeeld ook in één week twee of drie verschillende 

ateliers gevolgd worden; dat is eigen aan de schoolorganisatie.  

De school zal streven naar een kwalitatief sterk aanbod, met het oog op leerwinst voor alle 

leerlingen. 

De duur van de kortlopende ateliers kan variëren (tussen 6 en 30 lestijden): een inleiding tot een 

bepaald kennisgebied of een vaardigheid vergt doorgaans minder tijd dan een grondige verwerving 

van de aangeboden kennis en vaardigheden. De school zal streven naar een voldoende gevarieerd 

aanbod, zodat leerlingen effectief de keuze hebben tussen verschillende ateliers. 

De atelierbegeleiders kunnen leerkrachten zijn met voldoende expertise in het gekozen thema of 

externe ‘experten’. Met het oog op een voldoende gevarieerd aanbod en een deskundige begeleiding 

van de ateliers is het raadzaam om ook buiten de school op zoek te gaan naar ervaringsdeskundigen 

of professionals. Een atelier kan vanzelfsprekend ook extra muros georganiseerd worden.  

Kleinere scholen kunnen onderling samenwerken bij de organisatie van ateliers. 

 

                                                             
84

 ‘Het onderscheid tussen theorie en praktijk zit al eeuwenlang ingebakken in een visie op kwaliteit waarbij 
niet-toegepaste en niet-utilitaire kennis meer waarde heeft dan toegepaste. Het onderscheid tussen algemeen 
en technisch onderwijs is daar een duidelijk voorbeeld van. De kloof tussen die twee culturen zal moeten 
overbrugd worden. Theorie zonder praktijk of zonder toepassingen heeft even weinig zin als praktijk zonder 
theorie.’ (Standaert 2014, p. 91) 



41 
 

Evaluatie 

Het streefdoel moet een zo breed mogelijke evaluatie zijn, waaraan alle betrokkenen meewerken. 

De school zal de evaluatievormen aanpassen aan de aard en de inhoud van het atelier in kwestie. 

Dankzij de grote verscheidenheid in het aanbod zullen ook de evaluatievormen sterk variëren: zelf-, 

peer-, co-evaluatie, evaluatie door externe atelierbegeleiders, proces- en productevaluatie wisselen 

elkaar af en vullen elkaar aan. 

 

De plaats van atelier in het structuuronderdeel Freinetpedagogie 

 

Atelier maakt op de volgende wijze deel uit van het beoogde structuuronderdeel Freinetpedagogie:  

- administratieve vakbenaming: ‘exploratie’ (basisoptie 1e graad); ‘seminaries’ (tweede graad) 

- pedagogische vakbenaming: ‘atelier’ 

- 3 lesuren per week in de eerste graad; 4 à 5 lesuren per week in de tweede graad (indicatief)  

- aangeboden in elk leerjaar van elke graad (in het eerste jaar van de eerste graad maakt 

atelier deel uit van het keuzegedeelte). 

Met ateliers kunnen, afhankelijk van het aanbod, alle 16 sleutelcompetenties verdiept worden en 

kunnen daarnaast ook andere competenties aan bod komen (bv. handvaardigheid, andere vreemde 

talen enz.).  

Afhankelijk van het aanbod kunnen sommige eindtermen van de basisvorming deels of geheel via de 

atelierwerking gerealiseerd worden. 

 

d) Beschrijving van het onderdeel ‘ervaringsweek’ 

 

De ervaringsweek is een vorm van levend leren waarbij leerlingen gedurende een korte tijd actief 

zijn in een bestaande organisatie.  

De ervaringsweek vindt extra muros plaats85 en in levensechte situaties (levend leren): leerlingen 

worden gedurende een week ingeschakeld in een bedrijf of organisatie, onder begeleiding en met 

een vooraf vastgesteld leerdoel. Het algemene doel van een ervaringsweek is dat leerlingen 

ervaringen opdoen in de maatschappij. Het doel is dus niet om een vak te leren. 

Waarom ervaringsweek in het structuuronderdeel Freinetpedagogie? 

Het inrichten van een ervaringsweek vanaf de tweede graad is een logische volgende stap in het 

proces van levend leren, dat de hele freinetpedagogie kenmerkt. Terwijl in de eerste graad aan 

sociale vaardigheden en politieke emancipatie vooral gewerkt wordt via de klasraad en praktische 

burgerschapsvorming, trekken de leerlingen in de tweede graad nog wat meer de wereld in, waarbij 

ze een brede waaier aan competenties kunnen ontwikkelen. Afhankelijk van de aard van de 

ervaringsweek, kunnen potentieel alle 16 sleutelcompetenties op deze manier ingeoefend worden in 

                                                             
85

 In uitzonderlijke gevallen (bv. leerlingen met sterk beperkte mobiliteit) kan de school intra muros een 
ervaringsweek aanbieden. 
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de meest realistische omstandigheden, namelijk door tijdelijk mee te draaien in een echt bedrijf of 

een echte organisatie.  

Daarnaast kunnen ervaringen uit de ervaringsweek ook mee terug naar de klas komen en in de 

basisvorming gebruikt worden: leerlingen kunnen een tekst schrijven over hun werkervaring of 

personen op de plaats van de ervaringsweek interviewen; ze kunnen een filmreportage maken over 

het bedrijf of de organisatie waar ze werken; een diepgaander onderzoek over de aanbieder van hun 

ervaringsweek als economische, sociale of culturele speler behoort ook tot de mogelijkheden. De 

ervaringsweek als kennismaking met het echte leven is een bijzonder vruchtbare bron van inspiratie 

en verdieping in de context van de freinetpedagogie.  

Afhankelijk van externe factoren (bv. de afstand tot de locatie van de activiteit, de motivatie en de 

situatie van de leerling in kwestie) kan de ervaringsweek verschillende vormen aannemen: een korte 

periode (bv. telkens twee uur) gedurende enkele weken, één volledige week tijdens het schooljaar, 

of twee volledige weken tijdens een graad. In sommige gevallen (bv. op vraag van de leerling) kan de 

activiteit ook buiten de lesuren plaatsvinden. 

Ook hier is een brede evaluatie aangewezen. 

De plaats van de ervaringsweek in het structuuronderdeel Freinetpedagogie 

 

‘Ervaringsweek’ maakt op de volgende wijze deel uit van het beoogde structuuronderdeel 

Freinetpedagogie:  

- administratieve vakbenaming: ‘exploratie’ 

- pedagogische vakbenaming: ‘ervaringsweek’ 

- 1 of 2 lesuren per week (indicatief)  

- aangeboden vanaf de tweede graad  

Met de ervaringsweek kunnen alle 16 sleutelcompetenties verdiept worden en kunnen ook andere 

competenties aan bod komen (bv. handvaardigheid, andere vreemde talen, enz.).  
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e) Beschrijving van het onderdeel ‘onderzoek’ 

 

Zoals al werd beschreven86 is onderzoek in elke freinetschool een vast onderdeel van de dagelijkse 

werking: een freinetklas is als het ware een levend laboratorium waar werkelijk álles onderwerp van 

onderzoek kan worden.  

Vanaf de tweede graad is onderzoek ook als een apart onderdeel in het structuuronderdeel 

Freinetpedagogie opgenomen. Het doel is tweevoudig: het leerproces wordt aangestuurd door de 

eigen interesses van de leerlingen, en zodoende ontwikkelen ze hun onderzoeksvaardigheden. 

 Alle onderwerpen en thema’s komen in aanmerking voor onderzoek.  

Waarom onderzoek in het structuuronderdeel Freinetpedagogie? 

Onderzoekend leren is de kern van het freinetonderwijs: we leren uit ervaringen en onze ervaringen 

zijn het resultaat van een niet aflatend proces van proefondervindelijk verkennen.  

Zoals werd beschreven in § 1.5 komt onderzoekend leren ook in de basisvorming uitgebreid aan bod. 

Toch is het belangrijk om het als een volwaardig element in het structuuronderdeel Freinetpedagogie 

op te nemen, opdat leerlingen ook kennisgebieden en thema’s die geen deel uitmaken van de 

basisvorming, diepgaander kunnen verkennen en onderzoeken.  

Het vertrekpunt van elk onderzoek is bij voorkeur de eigen ervaring en beleving of een persoonlijke 

‘weetvraag’ van een leerling, of een vraag waarop (een deel van) de klas het antwoord wil kennen.  

Niet elk onderzoek moet uitgebreid zijn. Een vraag die bijvoorbeeld tijdens de ochtendkring, de 

actuaronde of een tekstbespreking opduikt, kan leiden tot een kort ad hoc onderzoek waarvan het 

resultaat dezelfde dag nog (bijvoorbeeld tijdens de slotkring) aan de groep voorgelegd wordt. 

Het is de taak van de begeleidende leerkracht te zorgen dat het bij onderzoek om échte 

onderzoeksvragen gaat (waarop de leerling het antwoord nog niet kent, of dat niet snel kan 

‘gegoogled’ worden) en dat het onderzoek methodologisch correct verloopt. In het ideale geval 

formuleert een leerling zelfstandig een onderzoeksvraag rond een zelf gekozen thema, stelt een 

aanpak en planning van het onderzoek voor en gaat, na overleg met de begeleidende leerkracht, aan 

het werk.  

Evaluatie 

Het streefdoel is een zo breed mogelijke evaluatie, waaraan alle betrokkenen gelijkwaardig 

meewerken en waarbij de nadruk op procesevaluatie ligt. Van de leerlingen wordt verwacht dat ze 

gaandeweg hun onderzoekvaardigheden verdiepen en dat ze een steeds hogere mate van 

zelfstandigheid bereiken. 

Hoewel de nadruk bij evaluatie op het proces ligt, is het vanzelfsprekend ook belangrijk dat de 

leerlingen leren hoe ze een kwalitatief hoogstaand eindproduct afleveren en presenteren. Ook deze 

aspecten maken deel uit van de evaluatie.  

Na afloop van elk onderzoek worden de leerlingen aangezet tot reflectie op het werk, de presentatie 

en de verworven inzichten.  

 

                                                             
86 Zie § 1.5, meer bepaald ‘onderzoek, werkstuk, projectwerk’. 
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De plaats van onderzoek in het structuuronderdeel Freinetpedagogie 

 

Onderzoek maakt op de volgende wijze deel uit van het beoogde structuuronderdeel 

Freinetpedagogie:  

- administratieve vakbenaming: ‘exploratie’ 

- pedagogische vakbenaming: ‘onderzoek’ 

- 2 lesuren per week (indicatief)  

- aangeboden vanaf de tweede graad; in de derde graad behoort het schrijven van een 

eindwerk tot onderzoek. 

Met onderzoek kunnen alle 16 sleutelcompetenties verdiept worden en kunnen ook andere 

competenties aan bod komen (bv. handvaardigheid, technische vaardigheid, andere vreemde talen 

enz.).  
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2.3. Formele criteria omtrent de aanvraag 
 

1. De benaming van het structuuronderdeel, de graad, de onderwijsvorm (indien 

tweede graad) en het studiegebied (indien tweede graad) 

 
Tweede graad: 
 
Benaming van het structuuronderdeel :  Freinetpedagogie  
Graad:      tweede graad 
Onderwijsvorm:    algemeen secundair onderwijs (voltijds) 
Studiegebied:     algemeen secundair onderwijs 
 
 

2. De maatschappelijke, economische of culturele behoefte 
 
De maatschappelijke behoefte aan een structuuronderdeel dat de Freinetpedagogie centraal stelt, 
werd hogerop al beschreven (zie §2.1). Hieronder vatten we enkele aspecten nogmaals kort samen 
en beschrijven we een aantal aanvullende kenmerken van het structuuronderdeel Freinetpedagogie 
die onmiskenbaar inspelen op een maatschappelijke, economische of culturele behoefte. 
 
Een structuuronderdeel Freinetpedagogie in het secundair onderwijs is maatschappelijk, economisch 
en cultureel relevant: 
 

(1) als continuïteit van het pedagogisch project dat op dit moment reeds in een tachtigtal Vlaamse 
basisscholen en een tiental secundaire scholen een plek vindt. De erkenning van het 
structuuronderdeel Freinetpedagogie voor de 2de (en later 3de ) graad zou jongeren de kans 
bieden om binnen de freinetpedagogie hun leerplichtonderwijs verder te zetten en te 
voltooien; 
 

(2) omdat er (bij jongeren, ouders, leerkrachten, schooldirecties en academici) onmiskenbaar een 
vraag is naar enerzijds een structuuronderdeel dat niet verplicht tot een vroegtijdige 
studiekeuze en anderzijds een breder (domeinoverschrijdend) opleidingsaanbod binnen het aso 
(ook na de eerste graad). In dit verband verwijzen we naar de brieven87 van de directies van de 
secundaire freinetscholen Freinetmiddenschool Gent, Freinetatheneum De Wingerd (Gent), Villa 
da Vinci (Sint-Niklaas) en ‘tvier (Kortrijk), waarmee deze directies zich expressis verbis 
aansluiten bij de aanvraag tot erkenning van het structuuronderdeel Freinetpedagogie. 
 
Bovendien blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat interesses en voorkeuren van leerlingen 
niet stabiel zijn en dat er daardoor in het huidige Vlaamse onderwijs vaak foutieve keuzes 
gemaakt worden.88 
 

(3) omdat het de mogelijkheid tot gedifferentieerd leren institutionaliseert (zie § 2.1) en aldus 
tegemoetkomt aan een reële behoefte van bepaalde groepen jongeren in het onderwijs.  
 

Het structuuronderdeel is met name geschikt om twee groepen van leerlingen ‘op te vangen’ 
die het in het onderwijs vaak erg moeilijk hebben:  

 
(a) de (cognitief) zwakkere leerlingen en 

                                                             
87

 Zie bijlage 1 
88 Deprez e.a. 2012 
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(b) het aandeel van de cognitief sterkere en hoogbegaafde leerlingen dat jaarlijks 
uitvalt of (mentaal) afhaakt wegens motivatieproblemen.  

 
Beide groepen samen vormen het deel van de leerlingenpopulatie dat het meest te lijden 
heeft onder een structureel collectivistisch (op de klasgroep) gerichte lesaanpak en dat, 
omgekeerd, het meest te winnen heeft bij een meer op individuele capaciteiten, behoeften 
en interesses gerichte aanpak;  
 

(4) omdat het de belangrijkste pedagogische freinetprincipes ook in de basisoptie resp. het 
complementair of keuzegedeelte verankert (met name de volgende principes89: de leerling als 
auteur, devolutie, pedagogie van het werk, creativiteit, polyritmie, coöperatie). Deze 
onderwijsaanpak heeft een aantoonbaar positief effect op het welbevinden, de intrinsieke 
motivatie en de leerresultaten van leerlingen, met name voor schriftelijke taalverwerving, 
wiskunde en wetenschappen;90  
 

(5) omdat het de creatie van een ‘comprehensief’ schoolmodel mogelijk maakt: een systeem dat 
geen hiërarchie van studierichtingen en geen ‘waterval’ kent (zie § 2.1); de maatschappelijke 
behoefte aan een dergelijk schoolmodel (als alternatief voor het bestaande ‘selectieve’ model, 
dat in Vlaanderen al sterk is uitgebouwd) staat volgens ons buiten kijf.  

 
Het huidige Vlaamse secundair onderwijs kent een eerder categoriale structuur waarbij 
leerlingen al op jonge leeftijd een studiekeuze moeten maken.91 Het gaat om een redelijk 
ingrijpende keuze die een voorafname betekent op latere keuzes. In onderwijssystemen met 
een late studiekeuze (comprehensieve systemen met meer individualisering) is er doorgaans 
meer sociale gelijkheid.92 Het uitstellen van definitieve studiekeuzes naar latere leeftijd is 
waardevol voor alle jongeren, maar in het bijzonder voor jongeren uit kwetsbare gezinnen.93  
In het structuuronderdeel Freinetpedagogie maken leerlingen wel degelijk keuzes (voor 
ateliers), maar het gaat niet om definitieve keuzes die hun verdere onderwijsloopbaan 
inperken. 
 
In het publieke debat over het Vlaamse onderwijs gaat men er doorgaans stilzwijgend van uit 
dat een ‘comprehensief’ en een ‘selectief’ onderwijssysteem niet naast elkaar kunnen 
bestaan.94 Wij zijn er daarentegen van overtuigd dat het wél kan en dat de Vlaamse 
onderwijswetgeving het ontstaan van een comprehensief secundair onderwijs ‘van onderaf’ 
mogelijk maakt.  
 
Het freinetonderwijs is bij uitstek comprehensief en inclusief. Echter, een noodzakelijke 
voorwaarde om volwaardig secundair freinetonderwijs te realiseren is dat de 
freinetpedagogie zowel in de basisvorming als in de structuuronderdelen verankerd wordt; 
 

(6) omdat het past in een schoolconcept dat in alle geledingen (dus ook in de basisvorming) 
flexibele leerwegen mogelijk maakt. Het structuuronderdeel Freinetpedagogie gaat zelfs nog 

                                                             
89

 zie §1.3 
90 Het meest grondige ons bekende onderzoek naar de effectiviteit van de freinetpedagogie werd uitgevoerd 
door Yves Reuter (2007) en zijn medewerkers van de universiteit van Lille, die gedurende jaren de werking en 
de resultaten van een freinetschool in een volksbuurt hebben bestudeerd en vergeleken met andere scholen. 
91

 De Fraine 2011 
92 Dupriez, Dumay & Vause 2008 
93

 Spruyt & Laurijssen 2010 
94 Zie bv. Verlinden 2017 
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verder en biedt als het ware ‘flexibele leerlandschappen’ aan, aangezien leerlingen niet alleen 
de weg naar het leerdoel, maar ook het leerdoel zélf in grote mate vrij kunnen kiezen, dankzij 
(1) de gevarieerde atelierwerking (met aandacht voor de totale ontwikkeling van de jongere), 
(2) onderzoek (aansluitend bij de belangstelling van de leerling) en (3) afwisselende 
burgerschapsprojecten en ervaringsweken. De leerlingen kunnen overigens een inbreng 
hebben bij de thematische invulling van atelier en onderzoek en bij de keuze van de plaats van 
de ervaringsweek; 
 

(7) omdat een flexibele studie- of loopbaanoriëntering tot 18 jaar (zie § 2.1) een verrijking van het 
bestaande onderwijsaanbod zou betekenen; het structuuronderdeel biedt in alle graden de 
mogelijkheid tot een brede maatschappelijk-culturele vorming en waardeopvoeding, waarbij 
geen enkel kennis- of vaardigheidsgebied uitgesloten wordt en ook in de tweede en de derde 
graad minder voor de hand liggende combinaties mogelijk worden;  
 
Zoals reeds werd vermeld, legt het structuuronderdeel niet alleen geen leerinhouden vast; ook 
de leergebieden kunnen dankzij de atelierwerking en het onderzoek in hoge mate vrij gekozen 
worden. Dat laat leerkrachten toe om elke jongere aan te moedigen om de eigen interesses te 
ontwikkelen en steeds nieuwe interessegebieden te ontdekken. De kans dat sommige jongeren 
het gevoel hebben dat ze stelselmatig falen (met nefaste gevolgen voor zelfbeeld en 
motivatie),95 neemt daardoor gevoelig af; 
 

(8) omdat het de problemen van het vroegtijdige schoolverlaten, het zittenblijven en het spijbelen 
ten dele kan helpen oplossen (zie § 2.1). Dit sluit aan bij de doelstellingen van de Vlaamse 
Regering;96 
 

(9) omdat het, dankzij de uitgesproken nadruk op sociale vaardigheden (klasraad; praktische 
burgerschapsvorming; ervaringsweek), burgerschap (klasraad; praktische 
burgerschapsvorming), ondernemerschap (praktische burgerschapsvorming; ervaringsweek; 
werkstuk), probleemoplossend denken (onderzoek; ervaringsweek) en creativiteit (atelier; 
onderzoek), nauw aansluit bij de transversale eindtermen van de eerste graad en bij de 
zogenaamde ‘vaardigheden voor de 21ste eeuw’. In dat opzicht biedt het structuuronderdeel 
Freinetpedagogie de kans om beter in te spelen op de aansluiting met verder studeren en later 
de arbeidsmarkt (zie § 2.1 en Van den Branden 2015); 
 

We legden het hierboven beschreven structuuronderdeel Freinetpedagogie in zijn geheel voor aan 
een aantal pedagogen van Vlaamse Universiteiten. Uit de volgende reacties blijkt dat onze aanvraag 
ook in de academische wereld steun vindt en als maatschappelijk relevant beschouwd wordt:  
 

Prof. dr. Piet Van Avermaet, UGent: ‘Ik zie het Structuuronderdeel Freinetpedagogie als een 

uitgelezen mogelijkheid om de vandaag overheersende binariteit tussen focus cognitie en 

kennis versus focus op welbevinden te overstijgen.’  

Prof. dr. Geert Van Hove, UGent: ‘Ik steun het initiatief voor de uitbouw van secundaire 

Freinetscholen met een structuuronderdeel Freinetpedagogie omdat ik denk dat deze 

plannen, eens in realiteit omgezet, twee grote mogelijkheden in zich dragen: 

1. het actief iedere dag aan de slag gaan met ‘actief leren’ en met de principes van 

Universal Design for Learning. Deze beide ingangen bieden alle kansen om samen 

                                                             
95 Zie ook Van den Branden 2015, p. 28. 
96

 Zie Actieplan vroegtijdig schoolverlaten (2013), 
https://www.werk.be/sites/default/files/actieplan_vroegtijdig_schoolverlaten.pdf  

https://www.werk.be/sites/default/files/actieplan_vroegtijdig_schoolverlaten.pdf
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met kinderen de basis te leggen die nodig is om verder te studeren – bij het in het 

werkveld stappen – en bij het opnemen van engagementen als burger. 

2. voor kinderen met speciale noden vormen deze scholen mogelijkheden om 

praktijklabo’s te worden waar school belonging (horen bij de schoolgemeenschap) als 

sociale component van inclusie sterk uitgebouwd kan worden.’  

Prof. dr. Johan Van Braak, UGent: ‘Freinetscholen zijn ruim vertegenwoordigd in het 

basisonderwijs in Vlaanderen. Een structuuronderdeel ‘freinetpedagogie’ sluit hier naadloos 

bij aan en kan deze aanwezigheid consolideren voor het secundair onderwijs. ‘ 

Prof. dr. Bieke De Fraine, KU Leuven: ‘De grote meerwaarde van het structuuronderdeel 
‘Freinetpedagogie’ is dat binnen de huidige Vlaamse context toch comprehensief onderwijs 
wordt aangeboden. De leerlingen maken wél keuzes, maar het zijn geen keuzes die hun 
verdere loopbaan beïnvloeden.’ 

 
 

3. De invulling van het structuuronderdeel; referentiekaders 
 
Voor de invulling van het structuuronderdeel verwijzen we naar § 2.2. ‘Beschrijving van het 
structuuronderdeel Freinetpedagogie’. 
 
In §2.1. werd al verwezen naar enkele referentiekaders. Aanvullend verwijzen we naar enkele andere 
actuele referentiekaders: 
 

1) De 16 decretale sleutelcompetenties.97 Het structuuronderdeel Freinetpedagogie sluit nauw 
aan bij de 16 sleutelcompetenties. Met name de transversale sleutelcompetenties nemen in 
het structuuronderdeel een centrale plaats in, met inbegrip van onderzoekscompetenties, 
innovatiedenken, creativiteit, probleemoplossend en kritisch denken, systeemdenken, 
informatieverwerking en samenwerken; digitale competentie en mediawijsheid; 
ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties en sociaal-
relationele competenties.  
 

2) Het M-decreet, dat wordt vervangen door een begeleidingsdecreet. Wat vandaag ‘inclusief 
onderwijs’ genoemd wordt, is vanouds een doelstelling van het freinetonderwijs. De in het 
M-decreet voorziene fases van het zorgcontinuüm98 (‘brede basiszorg’, ‘verhoogde zorg’, 
‘uitbreiding van zorg en individueel aangepast curriculum’) zijn doorgaans makkelijker te 
realiseren in een schoolomgeving waar (a) het leerproces hoofdzakelijk niet-klassikaal 
verloopt (polyritmie, zelfstandig werk, enz.), (b) het aantal leerkrachten per leerling kleiner is 
en (c) de leerinhouden in grote mate bepaald worden door de belangstelling en de 
mogelijkheden van elke leerling. Vooral de onderdelen ‘atelier’ en ‘onderzoek’ van het 
beoogde structuuronderdeel dragen daartoe wezenlijk bij. Daarnaast draagt de wekelijkse 
klasraad (naast de kringgesprekken) bij tot een groter begrip onder de leerlingen voor de 
eigenheid van elk kind.  
 

3) Actieplan vroegtijdig schoolverlaten. Hiervoor verwijzen we naar § 2.1. 
 
 

                                                             
97

 Zie VR 2018 en VR 2018 1307 DOC. 0807 3 TER  
98 Prodia, Het zorgcontinuum: Denkkaders en begrippen. Zie http://www.prodiagnostiek.be/ 

http://www.prodiagnostiek.be/
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4) Beleidsnota Onderwijs 2019-2024. We verwijzen naar enkele doelstellingen uit de 
beleidsnota waar het structuuronderdeel Freinetpedagogie toe bijdraagt: Basiszorg gericht 
op het creëren van leerwinst op school, de kwaliteit van de uitstroom van het secundair 
onderwijs versterken, elke leerling krijgt ondersteuning bij het maken van een (getrapte) 
studiekeuze, terugdringen van ongekwalificeerd schoolverlaten,… 
 

5) Het Referentiekader Onderwijskwaliteit99 (ROK). De erkenning van het structuuronderdeel 
Freinetpedagogie zou voor secundaire freinetscholen de mogelijkheid scheppen om de 
volgende kwaliteitsverwachtingen van het ROK structureel in de schoolwerking te 
verankeren: 
 

o R2 – ‘De school streeft naar welbevinden en betrokkenheid bij alle lerenden en het 
schoolteam en naar tevredenheid bij ouders en bij andere relevante partners.’ 

o R3 – ‘De school streeft bij elke lerende naar zoveel mogelijk leerwinst.’ (onderstreping 

toegevoegd) 
o R5 – ‘De school waarborgt de toegang tot onderwijs voor elke lerende.’ 
o R6 – ‘De school streeft naar effecten op langere termijn bij alle lerenden.’ 
o K1 – ‘De school ontwikkelt haar kwaliteit vanuit een gedragen visie die vertaald is in 

de onderwijsleerpraktijk.’ 
o D1 – ‘Het schoolteam realiseert doelgericht een brede en harmonische vorming die 

betekenisvol is.’ (onderstreping toegevoegd) 
o D3 – ‘Het schoolteam hanteert uitdagende en haalbare doelen.’ 
o V1 – ‘Het schoolteam en de lerenden creëren samen een positief en stimulerend 

school- en klasklimaat.’ 
o V2 – ‘Het schoolteam en de lerenden gaan positief om met diversiteit.’ 
o V3 – ‘De leef- en leeromgeving en de onderwijsorganisatie ondersteunen het 
o bereiken van de doelen.’ 
o V4 – ‘Het schoolteam biedt een passend, actief en samenhangend onderwijsaanbod 

aan.’ 
o B3 – ‘Het schoolteam biedt elke lerende een passende begeleiding met het oog op 

gelijke onderwijskansen.’ (onderstreping toegevoegd) 
o B4 – ‘Het schoolteam geeft de begeleiding vorm samen met de lerende, de 

ouders/thuisomgeving en andere relevante partners.’ 
o BL1 – ‘De school ontwikkelt en voert een gedragen, geïntegreerd en samenhangend 

beleid rekening houdend met haar (ped)agogisch project.’ 
o BL2 – ‘De school geeft haar organisatie vorm op het vlak van cultuur en structuur.’ 
o BL3 – ‘De school werkt participatief en responsief.’ 
o BL4 – ‘In de school heerst een innovatieve en lerende organisatiecultuur.’ 
o BL5 – ‘De school bouwt samenwerkingsverbanden uit die het leren en onderwijzen 

ten goede komen.’ 
o BL7 – ‘De school ontwikkelt en voert een doeltreffend beleid op het vlak van leren en 

onderwijzen.’ 
 

Met name aan de beleidsdoelstellingen BL1-5 en BL7, de kwaliteitsdoelstelling K1, de 

resultaatsdoelen R2 en R3 en de doelen D1, V4, B3 zouden secundaire freinetscholen dankzij 

het structuuronderdeel Freinetpedagogie op structurele wijze kunnen tegemoetkomen. 

 

6) Het Kinderrechtenverdrag. Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind heeft in België sinds 

1992 kracht van wet. We vermelden enkele relevante bepalingen uit het verdrag.  

                                                             
99 Zie VOV – Onderwijsinspectie 2017. 
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artikel 28: 
‘1. De Staten die partij zijn, erkennen het recht van het kind op onderwijs, en teneinde dit 
recht geleidelijk en op basis van gelijke kansen te verwezenlijken, verbinden zij zich er met 
name toe:  
(…) 
b) de ontwikkeling van verschillende vormen van voortgezet onderwijs aan te moedigen, met 
inbegrip van algemeen onderwijs en beroepsonderwijs, deze vormen voor ieder kind 
beschikbaar te stellen en toegankelijk te maken, (…); 
c) met behulp van alle passende middelen hoger onderwijs toegankelijk te maken voor een 
ieder naar gelang zijn capaciteiten;  
(…) 
e) maatregelen te nemen om regelmatig schoolbezoek te bevorderen en het aantal kinderen 
dat de school vroegtijdig verlaat, te verminderen.’100 
 
artikel 29: 
‘1. De Staten die partij zijn, komen overeen dat het onderwijs aan het kind dient gericht te 
zijn op:  
a) de zo volledig mogelijke ontplooiing van de persoonlijkheid, talenten en geestelijke en 
lichamelijke vermogens van het kind;  
(…) 
2. Geen enkel gedeelte van dit artikel of van artikel 28 mag zo worden uitgelegd dat het de 
vrijheid aantast van individuele personen en rechtspersonen om onderwijsinstellingen op te 
richten en daaraan leiding te geven, evenwel altijd met inachtneming van de in het eerste lid 
van dit artikel vervatte beginselen, en van het vereiste dat het aan die instellingen gegeven 
onderwijs voldoet aan de door de Staat vastgelegde minimumnormen.’101  
 

artikel 4: 
‘De Staten die partij zijn, nemen alle nodige wettelijke, bestuurlijke en andere maatregelen 

om de in dit Verdrag erkende rechten te verwezenlijken. Ten aanzien van economische, 

sociale en culturele rechten nemen de Staten die partij zijn deze maatregelen in de ruimste 

mate waarin de hun ter beschikking staande middelen dit toelaten en, indien nodig, in het 

kader van internationale samenwerking.’102 

 

4. De onderwijskundige en opvoedkundige context: de aansluiting bij de doelgroep, het 

bieden van een duidelijke finaliteit, namelijk de arbeidsmarktgerichtheid en/of de 

doorstroomgerichtheid, de mate waarin leermotivatie gestimuleerd wordt 

 
1.1. Aansluiting bij de doelgroep 

 
In de eerste graad is de doelgroep van het structuuronderdeel (de basisoptie) Freinetpedagogie: 

- alle leerlingen die 1A met vrucht beëindigd hebben (of, als het een school met 
deliberatie per graad betreft, leerlingen die 2A aanvatten); 

- leerlingen die 2A overdoen; 
- leerlingen die door een toelatingsklassenraad geschikt bevonden worden om 2A aan te 

vatten; 
 

                                                             
100 art. 28 Kinderrechtenverdrag 
101

 art. 29 Kinderrechtenverdrag 
102 art. 4 Kinderrechtenverdrag 
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In de tweede graad is de doelgroep van het structuuronderdeel Freinetpedagogie: 
- alle leerlingen die de eerste graad A met vrucht beëindigd hebben; 
- leerlingen die het derde of het vierde jaar aso overdoen; 
- leerlingen die door een toelatingsklassenraad geschikt bevonden worden om het derde 

of het vierde jaar aso aan te vatten; 
 
Belangrijk is dat het structuuronderdeel Freinetpedagogie (in zowel de eerste als de tweede graad) 
niet speciaal gericht is op leerlingen die het lager onderwijs in een freinet- of een methodeschool 
doorliepen. Het is geschikt voor alle leerlingen uit de genoemde doelgroepen, onafhankelijk van hun 
voortraject. Met name kan het structuuronderdeel Freinetpedagogie nieuwe mogelijkheden bieden 
voor leerlingen die meer behoefte hebben aan flexibele leerwegen,103 leerlingen uit kansengroepen 
en zij-instromers.  
 

1.2. Finaliteit 
 
Eerste graad 
 
De reeds erkende basisoptie Freinetpedagogie is enerzijds doorstroomgericht: leerlingen worden 
voorbereid op de tweede graad aso. Anderzijds is de basisoptie ook (her)oriënterend: het doel is 
immers dat de leerlingen kennis maken met een rijke waaier aan vaardigheids- en interessegebieden.  
 
Het is onze hoop dat sommige (ook cognitief sterkere) leerlingen na de eerste graad bewust de 
positieve keuze zullen maken om hun studies in een kunst-, technische of beroepsvormende 
studierichting voort te zetten. 
 
Tweede graad 
 
Ook het voorgestelde structuuronderdeel Freinetpedagogie van de tweede graad is 
doorstroomgericht (leerlingen worden voorbereid op de derde graad aso) en deels (her)oriënterend, 
met het oog op een voor elke leerling gefundeerde, haalbare en positieve studiekeuze in de derde 
graad.  
 
Continuïteit en doorstroomgerichtheid 
 
De finaliteit in het algemeen secundair onderwijs betreft enkel de derde graad en is in dit dossier als 
criterium strikt genomen niet van toepassing.  
 
Toch willen we de aandacht vestigen op de continuïteit die het voorgestelde structuuronderdeel 
Freinetpedagogie van het eerste tot het zesde leerjaar kenmerkt en op het doorstroomgerichte 
karakter ervan: het structuuronderdeel Freinetpedagogie van de derde graad (dat niet het 
onderwerp van dit dossier uitmaakt, maar dat met het oog op continuïteit wel wordt aangekondigd) 
heeft de expliciete doelstelling om leerlingen voor te bereiden op het hoger onderwijs.  
 
In de derde graad kunnen bovendien specifieke eindtermen voor het structuuronderdeel 
Freinetpedagogie vastgelegd worden. 
 

1.3. Stimulatie van de leermotivatie 
 
Voor dit onderdeel verwijzen we naar §1.3, §1.4 en § 2.1. 

                                                             
103

 Bijvoorbeeld OKAN-leerlingen, leerlingen met een diagnose (bv. dyslexie, dyscalculie, ASS, ADHD), langdurig 
zieken, hoogbegaafde leerlingen, cognitief zwakkere leerlingen. 
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5. Een inschatting van de instroom 
 

Voor een schatting van de mogelijke instroom vanuit de freinetscholen van het basisonderwijs 

verwijzen we naar § 2.1. Daarnaast kennen bestaande secundaire freinet- en methodescholen ook 

vandaag al een aanzienlijke instroom van leerlingen uit niet-methodescholen en van zij-instromers in 

de hogere leerjaren.  

 

6. Een inschatting van de uitstroom 
 
Het is in dit stadium moeilijk om de uitstroom in te schatten.  
 
Het structuuronderdeel moet niet alleen een vlotte doorstroming binnen de Freinetpedagogie (naar 
de tweede en derde graad) mogelijk maken, maar ook naar andere structuuronderdelen. 
 
Om de kans op voortijdig afhaken zo klein mogelijk te houden, verdient het aanbeveling dat scholen 
die het structuuronderdeel Freinetpedagogie programmeren, evalueren op basis van deliberaties per 
graad, eerder dan per leerjaar. 
 

7. De noodzakelijke materiële en financiële middelen en expertise 
 
Materiële en financiële middelen 
 
Op materieel gebied zijn er geen extra structurele middelen noodzakelijk. De scholen kunnen voor de 
praktische burgerschapsvorming en de ateliers samenwerken met verenigingen, bedrijven en 
particulieren (bv. ouders, buurtbewoners) buiten de school en hun aanbod deels afstemmen op de 
mogelijkheden die daar aanwezig zijn. Het verdient aanbeveling dat scholen die gebruik maken van 
het structuuronderdeel Freinetpedagogie ook onderling samenwerken met het oog op verruiming 
van het atelieraanbod. 
 
Voor de programmatie van het structuuronderdeel Freinetpedagogie zijn, naast de normale 
werkingsmiddelen en uren-leraar, geen bijkomende financiële overheidsmiddelen nodig. De 
werkingsmiddelen van de Vlaamse Overheid zullen volstaan. 
 
Expertise 

 
In functie van het gewenste atelieraanbod kunnen scholen ad hoc op zoek gaan naar (tijdelijke) 
begeleiders of leerkrachten met de nodige expertise. 
 
Het is wenselijk dat elke secundaire freinetschool voldoende expertise opbouwt op het gebied van de 
freinetpedagogie. Behalve interne opleiding en intervisie, kan daarvoor gebruik gemaakt worden van 
onder meer de bestaande opleidingen van Pedagogische Begeleidingsdiensten, van de in § 1.1. 
vermelde opleiding in de freinetpedagogie van het OIOW en van de ad hoc opleidingen en 
praktijkdagen binnen de Freinetbeweging. 
 

8. De noodzakelijke samenwerking, als die vereist is 
 
Voor enkele onderdelen van het structuuronderdeel Freinetpedagogie is samenwerking met externe 
partners een vereiste. De school kan de organisatie en de opvolging daarvan bijvoorbeeld in de 
opdracht van een of enkele leerkrachten opnemen: 
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- klasraad: geen bijzondere samenwerking vereist; 
- praktische burgerschapsvorming: de school zoekt zelf particulieren en organisaties van 

het maatschappelijk middenveld in de omgeving van de school. Zie ook § 2.2 (f); 
- atelier: de school zoekt indien nodig zelf particulieren en organisaties in de omgeving van 

de school; scholen kunnen samenwerken bij de organisatie van atelier. Zie ook § 2.2 (g); 
- ervaringsweek: de school zoekt zelf aanbieders van plaatsen bij bedrijven of organisaties 

buiten de school. Zie ook § 2.2. (h); 
- onderzoek: geen bijzondere samenwerking vereist. 

 
Het is aan te bevelen dat scholen (of vestigingsplaatsen van scholen) die het structuuronderdeel 
Freinetpedagogie aanbieden, onderling samenwerken.  
 
Een freinetschool is van nature een brede school, die streeft naar een samenwerking met een brede 
waaier aan partners. In dit verband wijzen we op de belangrijke rol die ook ouders en familieleden 
van de leerlingen hierbij kunnen spelen. 
 
 

9. De beschrijving van de plaats in de opleidingenstructuur en in voorkomend geval de 

vereiste voorkennis 

 
Het structuuronderdeel Freinetpedagogie verdient een plaats in de opleidingenstructuur die 
evenwaardig is aan andere doorstroomrichtingen van het aso, zoals ook Rudolf Steinerpedagogie en 
Yeshiva. 
 
Er is geen vereiste specifieke voorkennis voor leerlingen, noch in de eerste, noch in de tweede (of 
derde) graad. Ook voorkennis van of ervaring met freinetpedagogie is geen vereiste. 
 

10. De beschrijving van het onderscheidend karakter ten opzichte van al bestaande 

structuuronderdelen 

 

Zoals werd uiteengezet in Deel 1 van dit dossier, is het structuuronderdeel Freinetpedagogie 

gebaseerd op een unieke visie op de mens en de samenleving enerzijds en op het kind en leren 

anderzijds. Uit die visie is een volwaardige pedagogie gegroeid, de freinetpedagogie, die de voorbije 

decennia in het basisonderwijs (met name in Vlaanderen) een hoge vlucht kende. Kenmerkend voor 

de freinetpedagogie is zoals gezegd dat het hoe, het wat, het waartoe en het waarom onlosmakelijk 

met elkaar zijn verbonden (zie § 2.1.) of, anders uitgedrukt, dat het leren (de inhoud) vanzelf 

voortvloeit uit de consequente toepassing van een aantal didactische technieken (de 

freinettechnieken). Precies op dat punt onderscheidt het structuuronderdeel Freinetpedagogie zich 

van andere structuuronderdelen: het legt geen leerstof vast, maar een pedagogisch-didactische 

aanpak die toelaat om via de verkenning van tijdens het leerproces gekozen inhouden de vereiste 

leerdoelen en eindtermen te bereiken.  

We verwijzen ook naar § 2.1, waar dit criterium uitgebreid aan bod kwam. Ook de punten 3, 4, 5, 6, 

7, 9 en 10 van § 2.3. (2) – ‘De maatschappelijke, economische of culturele behoefte’ gaan in op het 

verschil met de al bestaande structuuronderdelen. Het lijkt ons niet nodig ze hier te herhalen.  
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11. Het structuuronderdeel of de structuuronderdelen die in voorkomend geval 
vervangen worden 

 
Het structuuronderdeel Freinetpedagogie is een nieuw structuuronderdeel. Er worden geen 
structuuronderdelen vervangen.  
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Besluit: het structuuronderdeel Freinetpedagogie als 

noodzakelijke voorwaarde voor secundair freinetonderwijs 
 

De Freinetpedagogie is een ongenode levenskunst, het is een 

pedagogie van auteurs-scheppers, een pedagogie van emancipatie 

onder tegenkanting, maar van vreugdevolle emancipatie.  

Nicolas Go104 

 

Freinetscholen Keerpunt vzw werd in maart 2018 opgericht om op te treden als schoolbestuur van 

een vrije, erkende en gesubsidieerde secundaire school met kleine vestigingen die volwaardig 

freinetonderwijs aanbieden. Dat blijkt uit de formulering van het doel in de statuten van de vzw.105  

Het is onze overtuiging dat we, conform het statutair doel van Freinetscholen Keerpunt vzw, 

volwaardig secundair freinetonderwijs kunnen aanbieden binnen het bestaande wettelijk kader voor 

de erkenning en subsidiëring van secundaire scholen in Vlaanderen. Echter, het huidige aanbod aan 

aso-keuzeopties en studierichtingen (de ‘matrix SO’) laat volgens ons niet toe om de 

freinetpedagogie, met inbegrip van de achterliggende mens- en maatschappijvisie, ook in het keuze- 

of complementair gedeelte van het curriculum van de eerste, tweede en derde graad van het 

secundair onderwijs structureel te verankeren.  

Daarom dient Freinetscholen Keerpunt vzw bij de Vlaamse Regering dit verzoek106 in tot erkenning 

van een nieuw structuuronderdeel Freinetpedagogie in de tweede graad van het algemeen secundair 

onderwijs. Het maatschappelijk en onderwijskundig belang ervan hebben we in de aanvraag 

uitgebreid beargumenteerd. 

Ook bij bestaande secundaire freinetscholen leeft – netoverschrijdend – de vraag naar een 

structuuronderdeel Freinetpedagogie. Dat blijkt onder meer uit het verzoek107 dat vier directies (uit 

OVSG, GO! en KOV) aan de overheid richten om het structuuronderdeel te erkennen, omdat ze het 

graag willen programmeren voor hun scholen. Voor de basisoptie Freinetpedagogie die na de 

erkenning door de Vlaamse Regering kan geprogrammeerd worden vanaf schooljaar 2020-2021, zijn 

elf aanvragen ingediend. 

We willen er nadrukkelijk op wijzen dat het beoogde structuuronderdeel Freinetpedagogie meer is 

dan alleen maar een aparte pedagogisch-didactische aanpak. Het structuuronderdeel past in een 

globale visie op de maatschappelijke functie van onderwijs. Het is de consequente vertaling naar de 

onderwijspraktijk in het secundair onderwijs van een door Célestin Freinet gegrondveste en 

beschreven (en tot vandaag door vele anderen verder ontwikkelde) mens- en maatschappijvisie.108 

Freinetonderwijs bevestigt jongeren in hun rol van gangmaker van hun eigen ontwikkeling en wil de 

                                                             
104

 Go 2011 
105

 Zie art. 3 van de statuten van Freinetscholen Keerpunt vzw in bijlage 2. 

106 Conform art. 129 van de Codex Secundair Onderwijs: ‘De Vlaamse Regering kan, afhankelijk van 
maatschappelijke, onderwijskundige of technologische ontwikkelingen of afhankelijk van 
arbeidsmarktbehoeften, nieuwe structuuronderdelen vastleggen. Ze kan hiertoe zelf het initiatief nemen of 
onderbouwde voorstellen in overweging nemen die door onderwijsverstrekkers of derden worden ingediend. 
Voor die voorstellen bepaalt de Vlaamse Regering de indienings- en adviseringsprocedure.’ 
107

 Zie bijlage 1 
108 Zie § 1.3 
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leerlingen tegelijk inbedden in een coöperatieve leer- en werkomgeving, met het oog op de 

persoonlijke, sociale en politieke emancipatie van elke leerling. Dat verklaart waarom het 

structuuronderdeel geen inhoudelijke keuzes oplegt (atelier, vrij onderzoek) en waarom coöperatief 

leren (klasraad) en levend leren (praktische burgerschapsvorming, ervaringsweek, onderzoek) in het 

structuuronderdeel van zowel de eerste als de tweede graad zijn opgenomen.  

Dat in het structuuronderdeel Freinetpedagogie geen thematische leerinhouden worden vastgelegd, 

kan volgens ons geenszins als een bezwaar gelden, wel integendeel: het structuuronderdeel legt de 

nadruk op het verwerven van competenties die in de 21ste eeuw onmisbaar zijn in het hoger 

onderwijs, op de arbeidsmarkt en in de samenleving.  

Naast de maatschappelijke behoefte aan een structuuronderdeel Freinetpedagogie menen we dat er 

ook een objectieve rechtsgrond bestaat om het aangevraagde structuuronderdeel te erkennen. We 

denken daarbij met name aan de grondwettelijke vrijheid van onderwijs109 en keuzevrijheid van de 

ouders.110 Terecht schreef gewezen Minister van Onderwijs Hilde Crevits in 2017: ‘Onze 

grondwettelijke vrijheid van onderwijs heeft ertoe geleid dat het Vlaamse onderwijs wereldtop is en 

leerlingen en ouders vandaag het onderwijsproject kunnen kiezen dat hen het nauwst aan het hart 

ligt’.111 

Ook zijn we van oordeel dat de doelstellingen112 van Freinetscholen Keerpunt vzw van die aard zijn 

dat ze een aangepaste behandeling in de geest van artikel 24 § 4 van de Belgische grondwet 

verantwoorden, naar analogie van de schoolbesturen die respectievelijk de structuuronderdelen 

Steinerpedagogie en Yeshiva inrichten. Wij menen dat de positie van de freinetpedagogie anders als 

discriminerend dient te worden beschouwd, aangezien het Grondwettelijk Hof de actieve vrijheid 

van onderwijs op evenwaardige wijze toekent aan levensbeschouwingen enerzijds en pedagogische 

methoden anderzijds.113 

Daarnaast is ook de passieve onderwijsvrijheid in het geding. Het is op voorwaarde dat daadwerkelijk 

de vrijheid bestaat om scholen op te richten volgens een levensbeschouwing óf volgens een 

pedagogische overtuiging, dat ouders daadwerkelijk gebruik kunnen maken van hun keuzerecht. 

Zolang er geen structuuronderdeel Freinetpedagogie erkend wordt, is de vrijheid om een secundaire 

freinetschool op te richten alleen virtueel te noemen en is ook de keuzevrijheid van de ouders niet 

werkelijk gewaarborgd. Voor de steinerpedagogie werden deze juridische euvels deels verholpen 

door hun een apart structuuronderdeel toe te kennen. Voor de freinetpedagogie, waarvan de positie 

volgens ons niet wezenlijk van de steinerpedagogie verschilt, werd nog geen apart structuur-

onderdeel gecreëerd. Volgens ons bestaat er voor dat de facto verschil in behandeling geen 

juridische rechtvaardiging. 

  

                                                             
109 Art. 24 § 1 Grondwet 
110 ibid. 
111 CREVITS, H., ‘Vrijheid van onderwijs is geen vrijblijvendheid’, De Tijd, 30 juni 2017 (opiniebijdrage). 
112 Zie art. 3 en art. 7 van de statuten van Freinetscholen vzw. 
113 Zie met betrekking tot het gelijkheidsbeginsel: Arbitragehof nr. 36/97 van 19 juni 1997 (‘Hibernia-arrest’). 
Zie met betrekking tot de actieve vrijheid van pedagogisch onderscheiden onderwijsverstrekkers bv. 
Arbitragehof 2 april 1992, nr.25/92, 4.B.1; Arbitragehof 2 april 1992, nr. 28/92, 6.B.3.; Arbitragehof 2 februari 
2000, nr. 14/2000, B.3.1; Arbitragehof 11 januari 2006, nr. 2/2006, B.18.2; Arbitragehof 18 december 1996, nr. 
76/96, B.4.2; RvS 23 maart 1982, Verbergt, nr. 22.137; RvS 31 mei 1985, v.z.w. Hiberniaschool en v.z.w. 
Centrum voor de Steinerpedagogie, nr. 25.423, 5.6.1; RvS 2 mei 2000, nr. 86.984, 3.3.4. 
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Met de aanvraag in dit dossier stellen we proactief een regeling voor die enerzijds de wettelijkheid 

waarborgt en anderzijds de overheid de garantie biedt dat rekening wordt gehouden met de 

vastgestelde minimumdoelen en het beoogde niveau van kwaliteitscontrole, volgens de daartoe 

geijkte procedures. De erkenning van een structuuronderdeel Freinetpedagogie is een manier om 

deze win-winsituatie te bereiken. 

In de Beleidsnota 2019-2024 Onderwijs wordt de visie van het onderwijsbeleid van minister Weyts 

als volgt geformuleerd: ‘Kinderen moeten zoveel mogelijk gelijke kansen krijgen. Maar kinderen zijn 

niet gelijk. Ze hebben elk andere talenten en mogelijkheden. Het onderwijs moet al die talenten 

ontdekken, ontwikkelen , uitdagen en laten renderen.’ (p. 7).114  En in de Memorie van Toelichting bij 

het ontwerp van decreet omtrent de nieuwe eindtermen voor de eerste graad van het secundair 

onderwijs (2018), formuleert de Vlaamse Regering de volgende ambitie voor het Vlaamse secundair 

onderwijs: ‘Het toekomstige Vlaamse onderwijs ambieert dat jongeren in het secundair onderwijs 

(sleutel)-competenties ontwikkelen die bijdragen tot hun persoonlijke ontwikkeling en hun toelaten 

om autonoom en interactief in de samenleving te functioneren en er een bijdrage aan te leveren. Dat 

veronderstelt overdracht van kennis, inzicht, vaardigheden, attitudes en waarden tussen generaties 

maar ook het kritisch overstijgen van trends. Het secundair onderwijs bereidt jongeren ook voor op 

het functioneren op de arbeidsmarkt en/of het doorstromen naar het hoger onderwijs en 

vervolgopleidingen. De ambitie is elke jongere blijvend uitdagen, zodat zoveel mogelijk van de 

jongeren uitblinken in hun talenten en hun interesses versterkt worden.’115 

Freinetscholen Keerpunt vzw sluit zich vol overtuiging aan bij deze visie en is ervan overtuigd dat de 

erkenning van het structuuronderdeel Freinetpedagogie een wezenlijke bijdrage tot dat doel kan 

leveren: met het structuuronderdeel stellen we een domeinoverschrijdende aso-vorming voor, 

waarbij de beoogde volwaardige ontplooiing van de totale persoon (‘hoofd, hart en handen’) 

centraal staat.  

  

 
  

                                                             
114 Weyts 2019 
115 Vlaamse Regering, ‘Ontwerp van decreet betreffende de onderwijsdoelen voor de eerste graad 
van het secundair onderwijs’ (VR 2018 1307 DOC. 0807 3TER), p. 3. 
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Bijlagen 

  
Bijlage 1 : steun van vier schooldirecties voor de erkenningsaanvraag 
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Bijlage 2 : de statuten van Freinetscholen Keerpunt vzw 
 

 



freinetscho en
Gent, 30 januari 2020

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Agentschap voor Kwaliteit in Onderwijs en Vorming

Hendri k Consciencegebouw

Koning Albert ll-laan 15

121.0 Brussel

Mevrouw, Mijnheer,

Als bijlage bij deze brief stuur ik u een voorstel tot nieuw structuuronderdeel voor de tweede graad

A5O, met nême: Freinetpedagogie. lk ga ervan uit dat dit voorstelverder behandeld wordt door de

commissie ad hoc en door de VLOR die hun conclusies en advies zullen voorleggen aan de Vlaamse

Regering.

Ëerder, in september 2018, hebben wij al een aanvraag voor een nieuw structuuronderdeel

Freinetpedagogie ingediend zowel op niveau van de eerste graad (basisoptie Freinetpedagogie voor

2d" leerjaar A) als op niveau van de tweede graad ASO. ln mei 2019 besliste de Vlaamse Regering om

Freinetpedagogie als niche-basisoptie te voorzien en mits haar goedkeuring de programmatie ervan

mogelijk te maken per 1 september 2020.

lk heb geen weet van een beslissing van de Vlaamse Regering over onze aanvraag tot een nieuw

structuuronderdeel Freinetpedagogie voor de 2d" graad A5O, dat we gelijktijdig hebben ingediend als

de basisoptie in september 2018. ln dat geval (als de regering geen beslissing genomen heeft voor 30

juni 2019) zou volgens de geldende regelgeving het voorstel van rechtswege goedgekeurd zijn

{omzendbrief SO 61).

Als de Vlaamse Regering wel een beslissing gênomen heeft over de aanvraag voor een

structuuronderdeel Freinetpedagogie in de 2d" graad ASO, kunt u mij de tekst van dat besluit

bezorgen of een verwijzing ernaar? Vooral de motivatie van die eventuele beslissing is voor ons

belangrijk zodat we eventueel passende aanpassingen aan ons voorstel in de toekomst kunnen

doorvoeren.
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ln elk geval vragen we om het bijgevoegd voorstel tot nieuw structuuronderdeel nu verder te

behandelen, als de regering inderdaad reeds een (afwijzende) beslissing genomen heeft t.a.v. onze

eerder ingediende aanvraag voor het structuuronderdeel Freinetpedagogie (2d" gr. ASO). Maar als er

geen regeringsbeslissing genomen is voor 30 juni 2019, vragen we om de van rechtswege

goedkeuring toe te passen en het structuuronderdeel Freinetpedagogie op te nemen in de matrix

van studierichtingen Ín de tweede graad ASO, zodat die programmeerbaar wordt vanaf 1 september

202L. Dan kan de continuiteit in het aanbod van freinetpedagogie verzekerd worden.

lk stuur u ons voorstel via aangetekend schrijven omdat dit als procedure aangewezen wordt in de

omzendbrief SO 61. Maar ik bezorg u het dossier ook langs digitale weg.

ln de hoop op een positief antwoord op onze aanvraag, wil ik u alvast bedanken voor de aandacht die

u aan het voorstel voor een nieuw structuuronderdeel Freinetpedagogie voor de 2d" graad A5O wilt

besteden.

Met vriendelijke groeten,

Namens Freinetscholen Keerpunt vzw

Luc Heyerick, voorzitter



Behaalde studiebewijzen - overzicht van schooljaar 2005-2006 tot nu

Aantal lln A-attesten %-aandeel B-attesten %-aandeel C-attesten %-aandeel

2005-2006

1A 89 68 76,40% 13 14,61% 8 8,99%

2A 75 60 80,00% 15 20,00% 0 0,00%

3A 76 67 88,16% 7 9,21% 2 2,63%

4A 50 32 64,00% 13 26,00% 5 10,00%

5A 27 25 92,59% 0 0,00% 2 7,41%

6A 21 21 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAAL 338 273 80,77% 48 14,20% 17 5,03%

2006-2007

1A 74 58 78,38% 11 14,86% 5 6,76%

2A 81 67 82,72% 13 16,05% 1 1,23%

3A 62 51 82,26% 2 3,23% 9 14,52%

4A 72 58 80,56% 12 16,67% 2 2,78%

5A 38 33 86,84% 0 0,00% 5 13,16%

6A 26 26 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAAL 353 293 83,00% 38 10,76% 22 6,23%

2007-2008

1A 96 78 81,25% 16 16,67% 2 2,08%

2A 62 57 91,94% 5 8,06% 0 0,00%

3A 65 56 86,15% 4 6,15% 5 7,69%

4A 51 45 88,24% 5 9,80% 1 1,96%

5A 68 62 91,18% 0 0,00% 6 8,82%

6A 35 34 97,14% 0 0,00% 1 2,86%

TOTAAL 377 332 88,06% 30 7,96% 15 3,98%

2008-2009

1A 74 54 72,97% 18 24,32% 2 2,70%

2A 92 76 82,61% 15 16,30% 1 1,09%

3A 54 46 85,19% 7 12,96% 1 1,85%

4A 57 45 78,95% 9 15,79% 3 5,26%

5A 42 40 95,24% 0 0,00% 2 4,76%

6A 63 62 98,41% 0 0,00% 1 1,59%

TOTAAL 382 323 84,55% 49 12,83% 10 2,62%

2009-2010

1A 123 106 86,18% 10 8,13% 7 5,69%

2A 69 57 82,61% 12 17,39% 0 0,00%

3A 88 72 81,82% 16 18,18% 0 0,00%

4A 54 43 79,63% 11 20,37% 0 0,00%

5A 50 49 98,00% 0 0,00% 1 2,00%

6A 42 42 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAAL 426 369 86,62% 49 11,50% 8 1,88%

2010-2011

1A 97 80 82,47% 15 15,46% 2 2,06%

2A 116 103 88,79% 12 10,34% 1 0,86%

3A 59 52 88,14% 6 10,17% 1 1,69%

4A 68 51 75,00% 16 23,53% 1 1,47%

5A 52 49 94,23% 0 0,00% 3 5,77%

6A 52 51 98,08% 0 0,00% 1 1,92%

TOTAAL 444 386 86,94% 49 11,04% 9 2,03%

2011-2012

1A 100 84 84,00% 16 16,00% 0 0,00%

2A 89 74 83,15% 12 13,48% 3 3,37%

3A 100 97 97,00% 3 3,00% 0 0,00%



4A 60 52 86,67% 8 13,33% 0 0,00%

5A 49 49 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

6A 48 48 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAAL 446 404 90,58% 39 8,74% 3 0,67%

2012-2013

1A 97 95 97,94% 1 1,03% 1 1,03%

2A 96 88 91,67% 8 8,33% 0 0,00%

3A 81 74 91,36% 7 8,64% 0 0,00%

4A 96 93 96,88% 3 3,13% 0 0,00%

5A 54 54 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

6A 47 47 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAAL 471 451 95,75% 19 4,03% 1 0,21%

2013-2014

1A 100 92 92,00% 7 7,00% 1 1,00%

2A 95 86 90,53% 9 9,47% 0 0,00%

3A 90 86 95,56% 4 4,44% 0 0,00%

4A 74 72 97,30% 2 2,70% 0 0,00%

5A 88 80 90,91% 0 0,00% 8 9,09%

6A 48 47 97,92% 0 0,00% 1 2,08%

TOTAAL 495 463 93,54% 22 4,44% 10 2,02%

2014 - 2015

1A 95 88 92,63% 7 7,37% 0 0,00%

2A 98 88 89,80% 10 10,20% 0 0,00%

3A 78 76 97,44% 2 2,56% 0 0,00%

4A 79 76 96,20% 3 3,80% 0 0,00%

5A 73 70 95,89% 0 0,00% 3 4,11%

6A 84 83 98,81% 0 0,00% 1 1,19%

TOTAAL 507 481 94,87% 22 4,34% 4 0,79%

2015 - 2016

1A 84 81 96,43% 3 3,57% 0 0,00%

2A 89 86 96,63% 3 3,37% 0 0,00%

3A 81 78 96,30% 3 3,70% 0 0,00%

4A 78 77 98,72% 1 1,28% 0 0,00%

5A 68 66 97,06% 0 0,00% 2 2,94%

6A 65 65 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAAL 465 453 97,42% 10 2,15% 2 0,43%

2016 - 2017

1A #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0!

2A #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0!

3A 78 70 89,74% 7 8,97% 1 1,28%

4A 85 83 97,65% 1 1,18% 1 1,18%

5A 70 68 97,14% 0 0,00% 2 2,86%

6A 62 61 98,39% 0 0,00% 1 1,61%

TOTAAL 295 282 95,59% 8 2,71% 5 1,69%

2017 - 2018

1A #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0!

2A #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0!

3A 85 79 92,94% 6 7,06% 0 0,00%

4A 74 66 89,19% 8 10,81% 0 0,00%

5A 79 77 97,47% 0 0,00% 2 2,53%

6A 65 65 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAAL 303 287 94,72% 14 4,62% 2 0,66%

2018 - 2019

1A #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0!

2A #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0!

3A 81 73 90,12% 5 6,17% 2 2,47%

4A 80 73 91,25% 7 8,75% 0 0,00%

5A 70 64 91,43% 0 0,00% 5 7,14%

6A 71 70 98,59% 0 0,00% 1 1,41%

TOTAAL 302 280 92,72% 12 3,97% 8 2,65%



2019 - 2020

1A #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0!

2A #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0!

3A #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0!

4A #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0!

5A #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0!

6A #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0!

TOTAAL 0 0 #DEEL/0! 0 #DEEL/0! 0 #DEEL/0!
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    In te vullen door de griffie 
 
 
 

 

   

 Aantal Bladzijden              Blz(n)  

 O Tarief Oprichting 

 O Tarief Wijziging 

  O Gratis bekendmaking 

    

In hoofdletters invullen  
en bij de eerste neerlegging 

 ter griffie voegen 

 Aanvraagformulier I  tot inschrijving (KBO) en/of tot 
 bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 

   

 
  

 Luik A  Identificatie 
   

Niet invullen bij oprichting  1°  Ondernemingsnummer : 0692.650.967  

  2°  Benaming 

    (voluit) : Freinetscholen Keerpunt 

  
  (verkort) : Keerpunt 

   

   Evt. letterwoord :       

  3°  Rechtsvorm  : Vereniging zonder Winstoogmerk 

    Andere :       

 
 
4°  Zetel :  Sint-Dorotheastraat 

    Nr : 15 Bus :      

    Postcode : 9040 Gemeente : Sint-Amandsberg 

    Land : België  

   

   Wanneer er geen zetel in België is, het adres van de vestigingseenheid in België opgeven 

Bij voorkeur het adres  
van de hoofdvestiging  

in België opgeven 

   Straat :       
   Nr :       Bus :       
   Postcode :        Gemeente :       

   

  
 De factuur voor deze bekendmaking wordt automatisch gestuurd naar het onder 4° vermelde adres.  
 Indien het facturatieadres verschillend is, gelieve hieronder in te vullen 

    

. 

   Benaming :       
   Dienst :       
   Naam :       Taal :  Nederlands 
   Straat :       
   Nr :       Bus :       Ond. Nr. :     .   .    
   Postcode :      Gemeente :       

   

Enkele tips 
  

-  De tekst wordt op een leesbare wijze getypt of gedrukt zonder schrapping noch verbetering. 

- Hij mag het voorgedrukte kader niet overschrijden, noch staan op de voor de griffies of het Belgisch 
Staatsblad voorbehouden zones. 

-  Elke tekst moet door de bevoegde personen worden ondertekend. 
 

VVVeeerrreeennniiigggiiinnngggeeennn,,,   SSStttiiiccchhhtttiiinnngggeeennn   eeennn   OOOrrrgggaaannniiisssmmmeeennn   

   

Federale Overheidsdienst 
Justitie 

 

Luik A : In alle gevallen in te vullen 
Luik B : Bekend te maken tekst in de 

bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 
Luik C :  Enkel in te vullen bij oprichting 



MOD 2.2 

 

   Luik B        In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie 

  na neerlegging van de akte ter griffie 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

   

 Ondernemingsnr : 0692.650.967 

 Benaming :  

 (voluit) : Freinetscholen Keerpunt 
 

 (verkort) : Keerpunt 

 Rechtsvorm : vzw 

 Zetel : Sint-Dorotheastraat 15, 9040 Sint-Amandsberg 

Onderwerp akte : Wijziging statuten; benoeming leden Raad van bestuur ; hoedanigheden 
leden Raad van bestuur; machtigingen bestuursleden om de vereniging te 
vertegenwoordigen 

WIJZIGING STATUTEN 

================== 

 

De algemene vergadering van 16 april 2019, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige 
aantallen inzake aanwezigheid, vertegenwoordiging en meerderheid, heeft besloten de statuten integraal te 
wijzigen en te vervangen door de onderstaande gecoördineerde tekst. 

 

Freinetscholen Keerpunt vzw 

Sint-Dorotheastraat 15, 9040 Gent 

 

Ondernemingsnummer 0692.650.967 

 

NIEUWE STATUTEN 

 

I. DE VERENIGING 

 

Artikel 1. Benaming 

 

De vereniging draagt de naam 'Freinetscholen Keerpunt', afgekort 'Keerpunt'. 

 

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en 
andere stukken uitgaande van de vzw, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden ‘vereniging 
zonder winstoogmerk’ of door de afkorting ‘vzw’, met vermelding van de zetel. 

 

Artikel 2. Maatschappelijke zetel 

 

De zetel van de vzw is gevestigd te 9040 Gent, Sint-Dorotheastraat 15, gelegen in het gerechtelijk 
arrondissement Oost-Vlaanderen. 

 

De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om de zetel te verplaatsen naar iedere plaats binnen het 
Nederlands taalgebied en de nodige openbaarmakingsvereisten te vervullen. De Algemene Vergadering 
bekrachtigt de zetelwijziging in de statuten op haar eerstvolgende vergadering. 

 

Artikel 3. Doelstellingen en activiteiten 

De vereniging stelt zich tot doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, om kleinschalig secundair 
freinetonderwijs aan te bieden en te ondersteunen in het Nederlands taalgebied. Keerpunt vzw wil domein- en 
sectoroverschrijdend onderwijs aanbieden door een onderwijsmethode te ondersteunen die belang hecht aan 
de totale ontwikkeling van het kind. Daarnaast wil de vereniging drempelverlagend werken met oog op het 
aantrekken van leerlingen uit kansarme en ondervertegenwoordigde groepen door een actief beleid van gelijke 
kansen te voeren. 

 

 

 

 

 
Griffie  

 

 
Voor-

behouden  
aan het 

Belgisch   
Staatsblad 

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :  Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) 
 bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen 

 Verso :  Naam en handtekening. 
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De concrete activiteiten waarmee de vzw haar doelstellingen verwezenlijkt, zijn onder meer: 

 

  Op te treden als schoolbestuur bij de oprichting, de uitbouw, en de instandhouding van een of meer 
freinetscholen, waarvan elke vestigingsplaats vakoverschrijdend leren toepast in multileeftijdsgroepen en waar 
het aantal ingeschreven leerlingen per vestigingsplaats beperkt is tot maximaal 150. 

  De grondwettelijk verankerde vrijheid van onderwijs te realiseren. 

 

  Initiatieven te nemen of te steunen die de in dit artikel genoemde doelstellingen en activiteiten rechtstreeks 
of onrechtstreeks ten goede komen. 

 

Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de 
verwezenlijking van haar doel, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen 
de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten altijd volledig zullen worden bestemd 
voor de verwezenlijking van haar doel. 

 

  

Artikel 4. Duur van de vzw 

 

De vzw is opgericht voor onbepaalde duur en kan op elk moment ontbonden worden mits inachtneming van 
de bepalingen van artikel 20 van de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wetten van 2 mei 2002 en 16 
januari 2003 en haar latere wijzigingen. 

 

II. LIDMAATSCHAP 

 

Artikel 5. Vaste leden en toegetreden leden 

 

In de vzw zijn er vaste leden en toegetreden leden. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen komen in 
aanmerking om lid te worden. 

 

Artikel 6. Aantal vaste leden 

 

Het aantal leden is onbeperkt, maar moet minstens 3 bedragen.  

 

Artikel 7. Lidmaatschap van vaste leden 

 

Elke natuurlijke persoon en elke rechtspersoon kan zich kandidaat stellen als vast lid. 

 

De inhoudelijke voorwaarden om tot de vzw als vast lid toe te treden zijn de volgende: 

 

a)Elke natuurlijke persoon of elke vertegenwoordiger van een rechtspersoon die het doel in artikel 3 en het 
huishoudelijk reglement van de vereniging onderschrijft komt in aanmerking om als vast lid tot de vzw toe te 
treden. 

 

b)Voor kandidaat-Keerpuntvestigingen, dit zijn scholen die onderwijsactiviteiten in het door de Vlaamse 
overheid gesubsidieerde onderwijs aanbieden of willen aanbieden, gelden de bijkomende 
toelatingsvoorwaarden: 

 

i) pedagogisch/didactisch: 

 

 

  freinetonderwijs aanbieden 

 

  werken met multileeftijdsgroepen (*) 

 

  vakoverschrijdend werken toepassen 

 

  leerlinggestuurd leren (*) 

 

  breed evalueren (*) 

 

  ii) organisatorisch 

 

  coöperatieve samenwerking op alle niveaus 

 

  beperking van het leerlingenaantal tot maximaal 150 per vestigingsplaats. 
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  solidariteitsbeginsel (*) 

 

  soberheidsbeginsel (*) 

 

  rotatieprincipe voor directiefuncties (*) 

  transparantieprincipe (openbaarheid van bestuur) (*) 

 

De met een (*) aangeduide voorwaarden en modaliteiten zijn geldig vanaf het moment dat ze daadwerkelijk 
in het huishoudelijk reglement zijn opgenomen. 

 

Keerpuntvestigingen verbinden zich ertoe (op straffe van uitsluiting zoals beschreven in art. 12) de 
opgesomde voorwaarden en modaliteiten te aanvaarden en na te leven voor de hele duur van het 
lidmaatschap. De algemene vergadering van Keerpunt vzw zal deze voorwaarden en modaliteiten nader 
omschrijven en opnemen in het huishoudelijk reglement. 

 

Een kandidaat-vast lid moet schriftelijk per gewone brief of per e-mail een aanvraag indienen bij de 
voorzitter van de Raad van Bestuur. 

De Raad van Bestuur beslist autonoom over de aanvaarding van de kandidaat als vast lid op haar 
eerstvolgende vergadering. Bij deze stemming dient ten minste twee derde van de leden van de Raad van 
Bestuur aanwezig te zijn. Ze beslissen met een tweederde meerderheid. Deze beslissing moet niet gemotiveerd 
worden. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk. 

 

Artikel 8. Rechten en plichten van vaste leden 

 

De vaste leden hebben alle rechten en plichten die in de vzw-wet vastgelegd zijn. Zij kunnen deelnemen 
aan de Algemene Vergadering van zodra zij op de actuele ledenlijst staan. 

 

Artikel 9. Lidmaatschapsbijdrage van vaste leden 

 

De vaste leden moeten geen lidmaatschapsbijdrage betalen. 

 

Artikel 10. Ontslagneming van vaste leden 

 

Elk vast lid kan op elk moment ontslag nemen uit de vzw door dat ontslag per brief of per e-mail bekend te 
maken aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. 

 

Daarnaast wordt een vast lid geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden en vervalt het 
lidmaatschap bijgevolg onmiddellijk en automatisch: 

 

  Wanneer het vast lid niet meer voldoet aan de voorwaarde(n) om vast lid te zijn in de vzw zoals bepaald in 
artikel 7 

  Wanneer een vast lid in een bepaalde hoedanigheid lid was van de Algemene Vergadering en hij of zij 
deze hoedanigheid verliest 

  Een vast lid wordt geacht ontslag te nemen wanneer hij of zij 3 maal na elkaar onaangekondigd afwezig 
was op de algemene vergadering 

 

Als door de ontslagneming van een vast lid het aantal vaste leden onder het wettelijk of statutair minimum 
daalt, wordt de ontslagneming opgeschort totdat er na een redelijke termijn een vervanger is gevonden. 

 

Artikel 11. Schorsing van vaste leden 

 

Als een vast lid in strijd handelt met de doelstellingen van de vzw, kan de Raad van Bestuur het 
lidmaatschap schorsen in afwachting van de Algemene Vergadering waarop beslist wordt over de beëindiging 
van het lidmaatschap. 

 

Artikel 12. Uitsluiting van vaste leden 

a)Het lidmaatschap van een vast lid kan op elk moment worden beëindigd door een bijzonder besluit van de 
Algemene Vergadering, bijeengeroepen door de Raad van Bestuur of op verzoek van minstens 1/5 van de 
vaste leden, met een 2/3 meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Ongeldige stemmen 
en onthoudingen worden meegerekend als neen-stemmen. 

 

De uitsluiting wordt geagendeerd met alleen de naam. Het vast lid wordt door de voorzitter van de Raad van 
Bestuur geïnformeerd over de motieven voor de uitsluiting. Het lid heeft het recht gehoord te worden op de 
Algemene Vergadering en kan zich laten bijstaan door een advocaat. 
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De stemming over het beëindigen van het lidmaatschap van een vast lid is geheim. 

 

b)De bijzondere uitsluitingsprocedure van een Keerpuntvestiging verloopt als volgt: 

- Als de algemene vergadering bij eenvoudige meerderheid van stemmen vaststelt dat het betrokken lid in 
gebreke blijft met betrekking tot de in art. 7b genoemde voorwaarden en modaliteiten (zoals verder uitgewerkt in 
het huishoudelijk reglement), stelt de raad van bestuur uiterlijk na vier weken een reeks aanbevelingen en 
hervormingen voor aan het betrokken lid.  

- Het betrokken lid heeft vervolgens twee maanden de tijd om een werkplan in te dienen bij de raad van 
bestuur. Op basis van dit werkplan en de door betrokken lid effectief genomen maatregelen tot bijsturing, 
formuleert de Raad van Bestuur uiterlijk een maand na indienen van het werkplan een advies voor de algemene 
vergadering. Bij dit advies mag enkel rekening gehouden worden met de in art. 7b genoemde voorwaarden en 
modaliteiten en de toelichting daaromtrent in het huishoudelijk reglement. 

- Uiterlijk vijf maanden na het in gebreke stellen van het betrokken lid, kan de algemene vergadering met 
een 2/3-meerderheid beslissen of het betrokken lid uitgesloten wordt als lid van VZW Keerpunt. Voor alle 
procedures van uitsluiting van leden die niet gebaseerd zijn op art. 7b, is art. 7a van toepassing.  

- Uiterlijk één jaar na de totstandkoming van het werkplan formuleert de Raad van Bestuur een eindadvies 
over de omzetting van het werkplan door het betrokken lid. Vervolgens beslist de algemene vergadering uiterlijk 
na 6 weken met een tweederdemeerderheid of het betrokken lid al dan niet uitgesloten wordt als lid van VZW 
Keerpunt, dan wel of deze beslissing voor een bepaalde periode uitgesteld wordt.  Het ontslag gaat in na 
afsluiting van het lopende schooljaar. 

-De bijzondere uitsluitingsprocedure eindigt als de algemene vergadering definitief beslist om het betrokken 
lid niet uit te sluiten.    

- De uitsluiting van een lid betekent automatisch ook de uitsluiting van de vertegenwoordigers van de 
betrokken VZW. 

 

Artikel 13. Aansluiting van toegetreden leden 

 

De voorwaarden om tot de vzw als toegetreden lid te kunnen toetreden en de formaliteiten van aansluiting 
als toegetreden lid alsook de categorieën waarin de toegetreden leden worden onderverdeeld worden 
uitgewerkt in het huishoudelijk reglement. 

 

De toegetreden leden moeten geen lidmaatschapsbijdrage betalen. 

 

Artikel 14. Rechten en plichten van toegetreden leden 

 

Toegetreden leden hebben de rechten en plichten die in deze statuten worden omschreven. 

 

Daarnaast hebben zij ook volgende rechten: 

 

•De toegetreden leden hebben een adviserende functie en hebben geen stemrecht in de Algemene 
Vergadering. 

•Eén vast lid bij volmacht te vertegenwoordigen in de Algemene Vergadering 

 

Artikel 15. Ontslagneming van toegetreden leden 

 

Elk toegetreden lid kan op elk moment uittreden uit de vzw door zijn/haar ontslag via mail of brief bekend te 
maken aan de Raad van Bestuur. 

 

Daarnaast wordt een toegetreden lid geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden: wanneer het 
toegetreden lid niet meer voldoet aan de voorwaarden om toegetreden lid te worden in de vzw 

 

Artikel 16. Beëindiging van lidmaatschap van toegetreden leden 

 

Het lidmaatschap van een toegetreden lid kan op elk moment worden beëindigd door de Raad van Bestuur. 

 

Het lidmaatschap van een toegetreden lid-natuurlijk persoon eindigt van rechtswege bij overlijden. 

 

Een toegetreden lid dat niet of niet meer met een arbeidsovereenkomst verbonden is aan Keerpunt kan op 
elk moment worden uitgesloten door de Raad van Bestuur of de Algemene Vergadering met een gewone 
meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. 

 

Artikel 17. Uitsluiting van rechten op de activa van de vzw 

 

Noch een vast lid noch de erfgenamen of rechthebbenden van een overleden lid kunnen enige aanspraak 
laten gelden of uitoefenen op de activa van de vzw. Ze kunnen evenmin de betaalde bijdragen terugvorderen. 
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Ze mogen geen opgave, verantwoording van de rekeningen, noch het leggen van de zegels of een inventaris 
vragen. 

 

Deze uitsluiting van rechten op de activa van de vzw geldt te allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij 
beëindiging van het lidmaatschap om wat voor reden dan ook, bij ontbinding van de vzw, enz. 

 

III. ALGEMENE VERGADERING 

 

Artikel 18. Samenstelling van de Algemene Vergadering 

 

 

De Algemene Vergadering bestaat uit de vaste leden. 

 

De Algemene Vergadering is voor minstens 2/3 samengesteld en gekozen uit vertegenwoordigers van alle 
actieve Keerpuntvestigingen. Elke Keerpuntvestiging heeft recht op maximaal drie afgevaardigde vaste leden in 
de Algemene Vergadering, waarvan minstens één de personeelsleden vertegenwoordigt en minstens één de 
ouders vertegenwoordigt. Daarnaast kan een vestiging toegetreden leden (zonder stemrecht) afvaardigen in de 
Algemene Vergadering.  

 

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur en bij diens 
afwezigheid door de oudste van de aanwezige bestuurders. 

 

Artikel 19. Bevoegdheden van de Algemene Vergadering 

 

De volgende exclusieve bevoegdheden worden uitsluitend door de Algemene Vergadering uitgeoefend: 

 

1.De wijziging van de statuten; 

 

2.De benoeming en de afzetting van de bestuurders; 

 

3.De benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van diens eventuele bezoldiging; 

4.De kwijting aan de bestuurders en de commissarissen; 

 

5.De goedkeuring van de begroting en van de rekeningen; 

 

6.De ontbinding van de vzw; 

 

7.De uitsluiting van een vast lid; 

 

8.De omzetting van de vzw in een vennootschap met sociaal oogmerk; 

 

9.Het goedkeuren van elk uitgewerkt plan door de Raad van Bestuur dat betrekking heeft op het oprichten, 
organiseren, samenwerken, integreren en besturen of ondersteunen van scholen, instituten en organisaties die 
onderwijs en vorming aanbieden binnen de door Keerpunt vooropgestelde visie; 

10.Het toetsen, onderschrijven en bewaken van de uitvoering van het Keerpuntmodel en de Keerpunt-
onderwijsvisie zoals bepaald in de doelstellingen en het huishoudelijk reglement van de vzw; 

11.Het goedkeuren van begrotingsaanpassingen die in hun geheel de 8000 euro overschrijden; 

 

12.Het opstellen en goedkeuren van het huishoudelijk reglement; 

 

13.Het wijzigen van het huishoudelijk reglement van de VZW (op voorstel van de Raad van Bestuur); 

14.Alle gevallen waarin deze statuten dat bepalen. 

 

Artikel 20. Vergaderingen van de Algemene Vergadering 

 

De Algemene Vergadering moet minstens één maal per jaar worden bijeengeroepen en dit binnen zes 
maanden na afsluiting van het boekjaar. 

 

Bijzondere bijeenkomsten in een buitengewone Algemene Vergadering kunnen worden gehouden op 
verzoek van minstens 1/5 van de vaste leden en in de gevallen dat de Raad van Bestuur het nodig acht. 

 

Artikel 21. Uitnodiging en agenda van de Algemene Vergadering 

 

De uitnodiging wordt minstens 10 dagen voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering naar alle 
vaste en toegetreden leden verstuurd per per e-mail op het adres dat het lid daartoe laatst heeft opgegeven. 
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De uitnodiging bevat de datum, uur en plaats van de Algemene Vergadering, evenals een ontwerp van 
agenda. 

 

De agenda van de Algemene Vergadering wordt opgesteld door de Raad van Bestuur. 

 

Elk punt dat door minstens 1/10 van de leden aangebracht werd, moet op de agenda worden geplaatst. Het 
moet uiterlijk 3 dagen voor het tijdstip van de Algemene Vergadering aan de Raad van Bestuur bezorgd 
worden. 

 

Op de Algemene Vergadering zelf kunnen alleen nog punten aan de agenda worden toegevoegd waarvoor 
de vzw-wet niet in een bijzonder quorum noch in een bijzondere meerderheid voorziet, en op voorwaarde dat 
2/3 van de vaste leden aanwezig zijn en dat bovendien alle aanwezige leden akkoord gaan dat het betreffende 
punt toegevoegd wordt. 

 

Artikel 22. Aanwezigheidsquorum op de Algemene Vergadering 

 

De Algemene Vergadering kan beraadslagen over alle punten, ongeacht het aantal aanwezigen. De 
Algemene Vergadering kan pas beslissen als ten minste 2/3 van alle vaste leden aanwezig of vertegenwoordigd 
zijn. 

 

Ingeval op de eerste vergadering minder dan het minimum vereiste aantal vaste leden aanwezig of 
vertegenwoordigd is, kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden. Die kan geldig beraadslagen en 
besluiten en de wijzigingen aannemen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.  

 

Artikel 23. Stemming op de Algemene Vergadering 

Op de Algemene Vergadering heeft elk vast lid één stem.  

 

Vaste leden die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen door andere vaste of toegetreden 
leden vertegenwoordigd worden. Elk lid kan maximum 1 volmacht dragen. Elk lid dat als afgevaardigde van een 
Keerpuntvestiging optreedt kan maximum 2 volmachten dragen, maar het aantal stemmen per vestiging kan 
nooit meer dan 3 bedragen. 

 

Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of 
vertegenwoordigde leden, behalve waar de vzw-wet of de statuten anders bepalen. Bij een wijziging van de 
statuten, een wijziging van het doel van de vereniging, uitsluiting van vaste leden of de vrijwillige ontbinding van 
de vereniging, worden de bijzondere meerderheden toegepast, voorzien in de wet van 27 juni 1921, gewijzigd 
door de wet van 2 mei 2002 en 16 januari 2003 en haar latere wijzigingen. 

Bij gelijkheid van stemmen zal de stem van de voorzitter van de Raad van Bestuur doorslaggevend zijn. 

 

Voor de berekening van de gewone en bijzondere meerderheden, hierboven vermeld, worden onthoudingen 
en ongeldige stemmen mee in rekening genomen. 

 

De stemming kan gebeuren door afroeping, door handopsteking of, op vraag van 2/3 van de vaste leden die 
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, door geheime stemming. 

 

Artikel 24. Verslag van de Algemene Vergadering 

Er wordt verslag genomen van de beslissingen van de Algemene Vergadering in een verslagboek, dat 
bewaard wordt op de maatschappelijke zetel van de vzw. 

 

Elk vast lid heeft inzagerecht in dit verslagboek. Daarnaast worden de vaste leden op de hoogte gebracht 
van de beslissingen van de Algemene Vergadering door toezending van een kopie van de originele verslagen 
van de algemene vergaderingen via mail of toegang tot een online platform. 

 

Ook toegetreden leden hebben inzage in de verslagen van de Algemene Vergadering. Daarnaast worden zij 
op de hoogte gebracht van de beslissingen van de Algemene Vergadering door toezending van een kopie van 
de originele verslagen van de algemene vergaderingen via mail of toegang tot een online platform. 

 

IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING 

 

Artikel 25. Samenstelling van de Raad van Bestuur. 

 

De vzw wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Om als 
bestuurder te worden benoemd moet men vast lid zijn van de 

vzw. Het aantal bestuurders is in elk geval altijd lager dan het aantal vaste leden. Het maximumaantal 
bestuurders kan in het huishoudelijk reglement worden bepaald. 
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De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen 
van de aanwezige of vertegenwoordigde vaste leden voor een termijn van 3 jaar. Hun opdracht eindigt bij de 
sluiting van de jaarvergadering. Bestuurders zijn onbeperkt herbenoembaar. 

 

De Raad van Bestuur is voor minstens 2/3 samengesteld en gekozen uit vertegenwoordigers van alle 
actieve Keerpuntvestigingen. Een actieve Keerpunt-vestiging is een vestiging waar effectief onderwijs wordt 
verstrekt onder het schoolbestuur van Keerpunt vzw. Elke actieve Keerpunt-vestiging vaardigt één bestuurder af 
in de raad van bestuur van Keerpunt vzw.  

 

De Raad van Bestuur duidt in eigen midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Zo 
nodig belast de Raad van Bestuur ook andere bestuurders met een bijzondere functie. 

 

De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. De kosten die zij maken in het kader van de uitoefening 
van hun bestuursmandaat worden op voorlegging van de nodige bewijsstukken vergoed. 

 

Artikel 26. Bevoegdheden van de Raad van Bestuur 

 

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig 
zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vzw, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens 
artikel 4 van de VZW-Wet of volgens deze statuten de Algemene Vergadering exclusief bevoegd is. Deze 
bevoegdheid omvat onder meer de uitvoering van de verdeling van de werkingstoelagen en lesurenpakketten 
en de administratieve verplichtingen. Ook het personeelsbeleid valt onder de bevoegdheid van de Raad van 
Bestuur. 

 

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, 
kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Die taakverdeling kan niet aan derden 
tegengeworpen worden, zelfs niet nadat ze zijn openbaar gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne 
aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang. 

 

De Raad van Bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden delegeren aan één of meerdere derden 
niet-bestuurders, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de 
vzw of de algemene bestuursbevoegdheid van de Raad van Bestuur. 

 

Artikel 27. Externe vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur 

 

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vzw in alle handelingen in en buiten rechte. Hij 
vertegenwoordigt de vzw door de meerderheid van zijn leden. 

 

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt 
de vzw in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door 2 bestuurders van verschillende vestigingen, die 
gezamenlijk handelen. 

 

De Raad van Bestuur kan vaste leden van de vzw als gevolmachtigden van de vzw aanstellen. De 
gevolmachtigden verbinden de vzw binnen de perken van de hun verleende volmacht waarvan de grenzen wel 
tegenwerpelijk zijn aan derden overeenkomstig wat geldt inzake lastgeving. 

 

Het recht van vertegenwoordiging door het schoolhoofd, personen belast met directiefuncties of door de 
bestuurders kan nader bepaald worden in het huishoudelijk reglement. 

 

Artikel 28. Bekendmakingsvereisten Raad van Bestuur 

 

De benoeming van de leden van de Raad van Bestuur en van de personen gemachtigd om de vzw te 
vertegenwoordigen en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het 
verenigingsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel en publicatie van een uittreksel in de Bijlagen bij 
het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vzw 
vertegenwoordigen, de vzw ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden alsook de omvang 
van hun bevoegdheden. 

 

Artikel 29. Vergaderingen van de Raad van Bestuur 

 

De Raad van Bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vzw het 
vereist, en op vraag van een bestuurder, gericht aan de voorzitter. 

 

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vzw het vereisen, 
kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord (e-mail) van de 
bestuurders. 
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Artikel 30. Aanwezigheidsquorum en stemming op de Raad van Bestuur 

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten als ten minste 2/3 van de bestuurders 
aanwezig is op de vergadering. Ook het inbellen via telefoon of digitale toepassingen geldt als aanwezigheid.   

 

De raad oefent zijn bevoegdheid als college uit en streeft bij de besluitvorming naar consensus of consent. 
Indien geen consent of consensus kan worden bereikt, gaat de raad over tot stemming. Bij gelijkheid van 
stemmen, heeft de voorzitter van de raad van bestuur de doorslaggevende stem. 

 

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vzw het vereisen, 
kunnen besluiten van de Raad van Bestuur bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders genomen 
worden. Daartoe is vereist dat er vooraf een unaniem akkoord is van de bestuurders om tot schriftelijke 
besluitvorming over te gaan. Die houdt in elk geval in dat er een beraadslaging plaatsvond per e-mail, video- of 
telefoonconferentie of ander communicatiemiddel. 

 

  

Artikel 31. Verslag van de Raad van Bestuur 

 

Er wordt verslag genomen van de beslissingen van de Raad van Bestuur. Dat verslag wordt bewaard op de 
maatschappelijke zetel van de vzw. 

 

Elke bestuurder en elk vast lid hebben recht op inzage van de verslagen. 

 

De bestuurders worden op de hoogte gesteld van de beslissingen door toezending van een kopie van de 
originele verslagen van de Raad van Bestuur of door toegang te krijgen tot een online platform waarop de 
verslagen geraadpleegd kunnen worden. 

 

Ook toegetreden leden en derden hebben inzage in de verslagen van de beslissingen van de Raad van 
Bestuur. 

 

Artikel 32. Tegenstrijdig belang 

 

Als een bestuurder een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, rechtstreeks of onrechtstreeks, dat 
strijdig is met een beslissingspunt of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de Raad van Bestuur, 
moet hij dat meedelen aan de andere bestuurders vooraleer de Raad van Bestuur een besluit neemt. 

 

De bestuurder met het tegenstrijdig belang verlaat de vergadering en onthoudt zich van de beraadslaging en 
de stemming over de aangelegenheid waarop het betrekking heeft. 

 

Deze procedure is niet toepasselijk op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden 
en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen. 

 

Artikel 33. Aansprakelijkheid van bestuurders 

 

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vzw. Tegenover de vzw en 
tegenover derden is hun verantwoordelijkheid beperkt tot de vervulling van de hun gegeven opdracht 
overeenkomstig het gemeen recht, het bepaalde in de wet en in de statuten, en zijn ze enkel aansprakelijk voor 
de hen persoonlijk toerekenbare fouten, begaan in hun opdracht van bestuur. 

 

Artikel 34. Einde bestuursmandaat van rechtswege en door ontslagneming 

 

Als de termijn van het mandaat van een bestuurder verstreken is, eindigt het mandaat van rechtswege op 
de eerstvolgende Algemene Vergadering. 

 

Daarnaast wordt een bestuurder geacht ontslag te nemen wanneer 

 

  hij/zij niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om bestuurder te worden in de vzw, zoals in de 
statuten bepaald. De vaststelling daarvan gebeurt door de Algemene Vergadering. 

  hij/zij driemaal onaangekondigd niet aanwezig was bij een samenkomst van de Raad van Bestuur. 

  hij/zij in een bepaalde hoedanigheid lid was van de Raad van Bestuur en hij/zij deze hoedanigheid verliest 

 

Elke bestuurder kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de secretaris van de Raad van 
Bestuur. De secretaris dient zijn ontslag in door dit schriftelijk te melden bij de voorzitter en minstens één ander 
lid van de raad van bestuur. De voorzitter brengt onmiddellijk de voltallige raad van bestuur op de hoogte van dit 
ontslag. 
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Wanneer een bestuurder ontslag neemt, moet hij in functie blijven totdat de Algemene Vergadering 
redelijkerwijs in zijn vervanging kan voorzien. 

 

Het mandaat van een bestuurder eindigt van rechtswege bij het overlijden van deze bestuurder. 

 

Artikel 35. Ontslag van bestuurders 

 

Het mandaat van een bestuurder kan op elk moment worden beëindigd door de Algemene Vergadering met 
een bijzondere 2/3 meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. 

 

De stemming over het beëindigen van het mandaat van een bestuurder is geheim. 

 

VI. BOEKHOUDING 

 

Artikel 36. Boekjaar 

 

Het boekjaar van de vzw begint vanaf 2019 op 01/08 en eindigt op 31/07. 

 

 

Artikel 37. Boekhouding 

 

De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de bepalingen in de vzw-wet en de betreffende 
uitvoeringsbesluiten. 

 

De Raad van Bestuur legt de jaarrekening van het voorgaande boekjaar en een voorstel van begroting ter 
goedkeuring voor aan de jaarlijkse Algemene Vergadering. 

 

Nadat de Raad van Bestuur verantwoording aflegde voor het beleid in het voorgaande jaar, spreekt de 
Algemene Vergadering zich uit over de kwijting aan de bestuurders. Dit gebeurt bij afzonderlijke stemming. 

 

De jaarrekening wordt neergelegd in het dossier op de griffie van de rechtbank van koophandel. Voor zover 
van toepassing wordt de jaarrekening ook neergelegd bij de Nationale Bank overeenkomstig de vzw-wet en de 
betreffende uitvoeringsbesluiten. 

 

Artikel 38. Toezicht door een commissaris 

 

Zolang de vzw voor het laatst afgesloten boekjaar niet beantwoordt aan de criteria van 'zeer grote' vzw, 
vermeld in artikel 17, §5 VZW-wet, is de vzw niet verplicht een commissaris te benoemen. 

 

Zodra de vzw er wel aan beantwoordt, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op 
de regelmatigheid van de erin op te nemen verrichtingen, aan een commissaris opgedragen, te benoemen door 
de Algemene Vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren voor een termijn van 3 jaar. De 
Algemene Vergadering bepaalt ook de bezoldiging van de commissaris en spreekt zich tevens uit over de 
kwijting van de commissaris. 

 

VII. ONTBINDING EN VEREFFENING 

 

Artikel 39. Vrijwillige ontbinding van de vzw 

 

De vzw kan op elk ogenblik door de Algemene Vergadering worden ontbonden. 

 

De Algemene Vergadering wordt samengeroepen ter bespreking van voorstellen inzake de ontbinding van 
de vzw, voorgelegd door de Raad van Bestuur of door minstens 1/5 van alle leden. 

 

Om op een geldige manier te beraadslagen en te beslissen over de ontbinding van de vzw, moet minstens 
2/3 van de vaste leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de Algemene Vergadering. De beslissing tot 
ontbinding moet genomen worden met een bijzondere meerderheid van minstens 4/5 van de aanwezige of 
vertegenwoordigde stemmen. 

 

Ingeval het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de Algemene Vergadering 2 of meer 
vereffenaar(s), waarvan zij de opdracht omschrijft. 

 

Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de vzw altijd dat zij "vzw in vereffening" is overeenkomstig de 
VZW-wet. 

 

Artikel 40. Gerechtelijke ontbinding van de vzw 
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De rechtbank van eerste aanleg kan op verzoek van een lid, een belanghebbende derde of het Openbaar 
Ministerie de gerechtelijke ontbinding uitspreken van de vzw als die niet in staat is haar verbintenissen na te 
komen, of als ze haar vermogen of inkomsten voor een ander doel aanwendt dan dat waarvoor zij is opgericht, 
of als ze in ernstige mate in strijd handelt met de statuten, of in strijd handelt met de wet of met de openbare 
orde, of als ze gedurende drie opeenvolgende boekjaren geen jaarrekening neerlegde, tenzij de ontbrekende 
jaarrekeningen worden neergelegd vooraleer de debatten voor de rechtbank worden gesloten, of als ze minder 
dan drie leden telt. 

 

Artikel 41. Bestemming van het vermogen van de vzw na ontbinding 

 

In geval van ontbinding en vereffening moet het vermogen van de vzw worden toegekend aan een goed 
doel in overeenstemming met de doelen van de vzw en dat door de Algemene Vergadering zal worden bepaald. 

 

Artikel 42. Bekendmakingsvereisten 

 

Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de 
ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief 
worden neergelegd in het verenigingsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel, en bekendgemaakt in 
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig de VZW-wet en haar uitvoeringsbesluiten. 

 

Artikel 43. Slot 

 

Voor alle gevallen die niet voorzien worden door de statuten, zijn de beschikkingen van de VZW – 
wetgeving, waaronder de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 

2002 en 16 januari 2003 en haar latere wijzigingen van toepassing. 

 

 

 

 

 

BENOEMING LEDEN RAAD VAN BESTUUR 

=================================== 

 

De algemene vergadering van 16 april 2019, geldig samengekomen, heeft het volgende besloten: 

 

Volgende bestuurders worden nieuw benoemd : 

 

Van den Hove Marijke  Ninoofsestraat 44 9506 Idegem 

Govaerts Anaïs    Lammerstraat 2 9620 Sint-Maria-Oudenhove 

 

 

HOEDANIGHEDEN LEDEN RAAD VAN BESTUUR 

======================================== 

 

De raad van bestuur van Freinetscholen Keerpunt vzw, geldig samengekomen op 6 mei 2019, heeft de 
hoedanigheden en de vertegenwoordiging van de bestuursleden als volgt beslist: 

 

De bestuursleden oefenen binnen het bestuur de functie uit en vertegenwoordigen de vestigingsplaats zoals 
hierna beschreven: 

 

Bestuurder   Functie   Vestigingsplaats 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Luc Heyerick    voorzitter  geen 

Anaïs Govaerts   penningmeester  geen 

Geert Van Hout   secretaris  Buurtschool Oase50 (Gent) 

Geertrui Meyns   bestuurder  Buurtschool Warande13 (Gent) 

Els Salembier   bestuurder  Keerpunt Vorst 

Marijke Van den Hove bestuurder  Keerpunt Geraardsbergen 

 

 

MANDATEN LEDEN RAAD VAN BESTUUR 

================================== 
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Luik B - Vervolg Voor-
behouden 

aan het 
Belgisch 

Staatsblad 

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :  Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) 
 bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen 

 Verso :  Naam en handtekening 

De bestuursleden met de volgende functies krijgen elk apart de bevoegdheid om de vereniging te 
vertegenwoordigen in alle aangelegenheden en om alle documenten geldig te ondertekenen als 
gemandateerde van de raad van bestuur: 

 

De voorzitter van raad van bestuur 

De secretaris van de raad van bestuur 

 

Het bestuurslid met de volgende functie krijgt, individueel optredend, de bevoegdheid om Freinetscholen 
Keerpunt te vertegenwoordigen voor het openen van bankrekeningen, het verlenen van volmachten voor deze 
rekeningen. Hij of zij kan de vzw verbinden voor alle verrichtingen met deze rekeningen tot maximaal 1000 euro 
per verrichting: 

 

De penningmeester van het bestuur 

 

 

De volgende bestuursleden krijgen, gezamenlijk optredend, de bevoegdheid om bankverrichtingen groter 
dan 1000 euro per verrichting uit te voeren: 

 

De penningmeester en één ander bestuurslid van Freinetscholen Keerpunt vzw   



MOD 2.2 
 

   Vermeldingen voor de griffie 
   

 
 
 

 

 Ingeschreven ter griffie van de rechtbank van koophandel van 

 Ondernemingsnummer : 

         Op 

 
    Zegel van de rechtbank   Visum van de griffier 

 

 

  

      Luik C          Bijkomende gegevens in te vullen  

 bij een eerste neerlegging van een rechtspersoon 

 
  

 
 1° Datum oprichtingsakte :        

 
 2° Verstrijken van de duur (enkel voor verenigingen en stichtingen met beperkte duur) :       

  3° Bestuur en vertegenwoordiging (+ wettelijk vertegenwoordiger bijkantoor) 

(*) Voor alle  
natuurlijke personen  

het Rijksregisternummer, 
Bis-registernummer voor 

niet-verblijfhouders  
of ondernemingsnummer 

voor rechtspersonen 
 
 

(**) Voor de OFP, de 
uitvoering van het algemeen 

beleid van het organisme 

 Nummer (*) Naam en voornaam Hoedanigheid 

                     

                  

                  

                  

                  

 4° Dagelijks bestuur (in voorkomend geval) (**) 

 Nummer (*) Naam en voornaam Hoedanigheid 

                     

                  

                  

                  

                  

  5° Boekjaar (einddatum : DD / MM) :       

   
 

 Ondergetekende, Geert Van Hout handelend als bestuurder verklaart dat deze opgaaf 
volledig en naar waarheid is opgemaakt. 

   
   Gedaan te Gent, op 15/5/2019 

           (Handtekening) 

   
 

Federale Overheidsdienst 
Justitie 

 



29 maart 2020

freinetscho en

Aanvraagdossier nieuw structuuronderdeel Freinetpedagogie:
antwoorden op de 7 vragen van de ad hoc commissie

Alvorens te antwoorden op de afzonderlijke vragen wil ik namens het schoolbestuur Freinetscholen
vzw onze bereidheid aangeven om nog verder in te gaan op de door de commissie naar voren
gebrachte thema's. Antwoorden op vragen roepen meestalnieuwe vragen op, die we in principe in
een gesprek zouden kunnen behandelen. Een videogesprek of verdere toelichtingen per mail zijn in
deze periode van coronamaatregelen meer aangewezen om via overleg te komen tot een
formulering die onze aanvraag voor een nieuw structuuronderdeel Freinetpedagogie in de 2du graad

ASO, beter laat aansluiten bij het ontwikkelwerk rond eindtermen en studierichtingen dat reeds
gedaan werd, maar waarover wij als jong en onafhankelijk schoolbestuur nog weinig informatie
hadden. We zullen in het antwoord op vraag 5 wel al een aanzet geven over de koppeling van de

nieuwe studierichting aan wetenschapsdomeinen, over doorstroomcompetenties die we willen
bereiken in het NSO Freinetpedagogie en over een mogelijk doorstroomprofiel naar het Hoger
Onderwijs. Maar we zouden graag checken of onze aanvraag daarmee compatibeler wordt met het
stramien dat reeds werd opgemaakt voor de matrix van studierichtingen.

Graag kregen we van de comrnissie ad hoc ook enige feedback op ons aanvraagdossier (wellicht na

de uiteindelijke beslissing van de Vlaamse Regering). Het is namelijk de bedoeling om in de nabije
toekomst ook een aanvraag te doen om de continuileit van freinetpedagogie te bewerkstelligen voor
de 3d" graad. Dan is het goed om rekening te kunnen houden met de werkpunten die de commissie in

de huidige aanvraag ziet en wat de motivering is voor de {positieve of negatieve) beslissing van de
regering, T.a.v. onze eerdere aanvraag voor 1.'t" en 2de graad kregen we slechts een telefonisch
bericht dat de aanvraag voor een basisoptie Freinetpedagogie in 2A aanvaard was, maar bleven we in
het ongewisse over de beslissing t.a.v. de tweede graad en zeker over de motivatie van de
uiteindelijke afwijzing. Naar die motivatie wordt in vraag 4 verwezen, maar die werd naar ons als
aanvrager van het structuuronderdeel niet gecommuniceerd. We hebben die feedback nodig om een
nieuwe aanvraag (voor de 3d" graad) beter te kunnen stofferen. Die feedback kan ons ook
aanwijzingen geven of we ons structuuronderdeel Freinetpedagogie dat gekenmerkt wordt door haar
bijzondere pedagogische opvattingen kunnen verstrekken binnen de reguliere eindtermen of we
zullen moeten vaststellen dat er onvoldoende ruimte daartoe is (cf. Arrest van het Arbitragehof nr
76/96 dd. 18 december 1996). Voor Johan Lievensl laat deze rechtspraak zich vertalen in een
richtinggevend principe : wanneer de concrete eindtermen het niveau van "minimale doelstellingen"
overschrijden en niet langer ruimte laten voor "de doelstellingen van het eigen pedagogisch project",
wordt aan de vrijheid van onderwijs geraakt, waardoor verder moet worden nagegaan of de vrijheid
ook "geschonden" is.

t 
Johan Lievens,"Eindtermen 2.0. : de nieuwe onderwijsdoelen in het licht van de onderwijsvrijheid", TORB

2018-2019,nrs 4-5, 350-381.

Aa nvraagdossíer nieuw structuuronderdeel Freinetpedagogie:
antwoorden van Freinetscholen Keerpunt op 7 vragen van de ad hoc commissie
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Vragen van de commissie ad hoc bij het dossier

1l De maatschappeliike, economische of culturele behoefte is duidelijk omschreven in het
aanvraagdossier. Op bepaalde elementen wordt vermeld dat dit 'aantoonbaa/ is, maar de
onderbouwing is niet opgenomen in het dossier. Kan de aanvrager dit beter onderbouwen?
Hierbij kan gedacht worden aan onderliggende data over volgende onderwerpen: blijven
leerlingen in Freinetonderwijs effectief langer aan boord en is het welbevinden hoger, is er
sprake van minder vroegtijdig schoolverlaten, is de waterval beperkteÍ en hebben de

leerlingen minder faalervaringen. Kan de aanvrager concreter toelichten wat de effecten zijn
van een latere oriëntering vanuit een breed aanbod?

Er zijn in Vlaanderen eigenlijk maar twee secundaire freinetscholen die al wat langer bestaan en waar
de gevraagde data relevant kunnen zíjn om na te gaan of er een aantal gunstige effecten van de
freinetpedagogie 'aantoonbaar' zijn. Villa da Vinci in Sint-Niklaas kon ons niet direct gegevens

bezorgen. Van Freinetatheneum De Wingerd in Gent kregen we van de voorbije 15 jaar een overzicht
van de behaalde studiebewijzen. (zie bijlage, vanaf 2015 is de eerste graad ondergebracht in de
freinetmiddenschool). Er wordt een hoog aantal A-attesten behaald, waardoor we kunnen stellen dat
leerlingen in deze freinetschool inderdaad 'lang aan boord blijven' en dat de waterval er beperkt is.

Dat is uiteraard relatief en zou moeten vergeleken worden met het gemiddeld aantal A-attesten van
alle ASo-scholen in Vlaanderen.

Uit de gegevens van het outputdossier (in 2012)van het freinetatheneum De Wingerd maken we op
dat bijna 3/4van de studenten slaagt in een eerste jaar hoger ondenrvijs Va3To). Dit percentage ligt
significant hoger dan het cijfer van de gemiddelde slaagkansen van alle eerstejaarsstudenten. Híeruit
blijkt dat freinetonderwijs in het secundair onderuijs rendeert. Deze positieve effecten zijn in die
school niet toe te schrijven aan een later oriêntering vanuit een breed aanbod. ln de Wingerd wordt
vanaf het 2d" leerjaar A tracking in de bestaande studierichtingen toegepast.

Voor het effect van late tracking,baseren we ons o.m, op str.ldíes van Lavríjsen en NicaÍse (2015)2. Zíj

stellen dat er uit grootschalige internationale studies inderdaad blíjkt dat in landen die later een
tracking invoeren de leesresultaten minder afhankelijk zijn van de sociale afkomst van de leerlingen.
Nico Hirtt, die een analyse van de P|SA-resultaten van 2018 uitvoerde bevestigde ons per mail dat
conclusies over het effect van tracking met de nodige voorzichtigheid moeten benaderd worden. Het
is immers speculatief om van rechtstreekse effecten te spreken omdat naast latere orièntering of
tracking en een breed onderwijsaanbod andere factoren een effect hebben en deze factoren
onderling samenhangen. Als er een effect is van latere oriëntering vanuit een breed

onderwijsaanbod, dan is deze niet éénduidig. Een conclusie op basis van de PISA-resultaten van 201.8

is dat zes onafhankelijke variabelen elk afzonderlijk een deel van de variantie "verklaren" in sociale

ongelijkheíd op school3. ln dalende lijn gaat het om de quasi-onderwíjsmarkt, tracking, financiering,

2 
Lavrijsen, J. & Nicaise, 1., New empirical evidence on the effect of educational tracking on social inequalities in

reading achievement, European Educational Research Journal, vol 14,3,20L5, pp. 2A6-221
3 Met sociale ongelijkheid wordt bedoeld "de mate waarin de PISA-resultaten van leerlingen verbonden zijn
met hun sociale afkomst "
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zittenblijven, inkomensongelijkheid en immigratie. Maar deze zes variabelen correleren onderlíng
ook nog eens en bv. zittenblijven kan zowel oorzaak als gevolg zijn van sociale ongelijkheid.

Het beschikbaar onderzoek situeert zich op macroniveau, dus niet op het niveau van een individuele
(freinet)school. Dit impliceert wellicht dat op het niveau van de school er een impact is van de
pedagogisch-didactische praktijk voor het nastreven van meer sociale gelijkheid. Op dit niveau
verwezen we in het aanvraagdossier al naar het onderzoek van Reuter lZAAT4r,die in een
freinetbasisschool in Noord-Frankrijk positieve leerresultaten vond voor schriftelijke en mondelinge
taalvaardígheid, wiskunde en wetenschappen, onderzoekscompetenties en sociale vaardigheden. De
onderzoekers wijzen er wel op dat deze effecten slechts kunnen veralgemeend worden naar andere
freinetscholen als bij het lerarenteam dezelfde kenmerken aanwezig zijn als in de onderzochte school
in Mons-en-Baroeuil: een bijzonder grote ínzet, een hoge professionele competentie en een sterk
geloof in de principes van de freinetpedagogie. Vooral dat laatste is in grotere secundaire scholen
moeilijk haalbaar. De problemen waar het huidig secundair freínetonderwijs zonder een eigen
structuuronderdeel mee worstelt, hebben we in het aanvraagdossier al vermeld (hoofdstuk 2.1).

2l ln het aanvraagdossier wordt voor de vraag betreffende de schatting \ran de instroom
veÍlÀrezen naar hoofdstuk 2.1. ln dit hoofdstuk vinden we een schets van de huidige situatie,
nameliik het huidige aanbod Freinetonderwijs in de basisscholen en de leerlingenaantallen die
van daaruit overstappen naar het secundair onderwijs {ongeveer 1.500 leertingen}. ls het
mogellfk om op basis van data (biivoorbeeld de effectieve inschr'ljvingen in schooljaar 2019-
2A2A in de Freinetscholen Keerpuntn int€ressepeilingen naar schoolj aar Z1ZO-2A21, prognoses
van inschriivingen binnen de basisoptie Freinetpedagogie in het Gol, ...) een meer concretê
inschatting te maken van de instroom in het beoogde structuuronderdeel Freinetpedagogie
tweede graad?

ln FreÍnetschool Keerpunt zitten nu 108 leerlíngen in 1A, verspreid over 7 vestigingen in Vlaanderen:
twee in Gent, twee in Brussel (Vorst en Molenbeek) en verder één in Alken, Oudenaarde en
Geraardsbergen. we venvachten dat ongeveer datzelfde aantal in20zo-2o21 doorstroornt naar het
2de leerjaar A, waar ze allemaal de basisoptie Freinetpedagogie zullen volgen, omdat de school enkel
die basisoptie aanbiedt.
Dat laatste is niet het geval in de andere scholen die de basisoptie Freinetpedagogie
geprogrammeerd hebben. Daardoor is het moeilijker een goede schatting te makàn van het aantal
leerlingen dat er volgend schooljaar die basisoptie zal volgen. Op basis van een voorzichtige prognose
kunnen we rekenen op gemiddeld een twintigtal leerlingen per school. Navraag ln Villa da Vinci in
Sint-Niklaas en in t'Vier ln Kortrijk leverde hogere prognoses op van respectievelijk een 50-tal en een
40-tal leerlingen die er bij de overgang naar het 2de leerjaar A voor de basisoptie Freinetpedagogie
zouden kiezen. Dat maakt in elk geval plausibel dat we voor de 11 scholen die freínetpedagogie als
basisoptie hebben aangevraagd globaal meer dan 300 leerlingen kunnen verwachten gedurende het
eerste schooljaar dat die optie kan geprogrammeerd worden.
Dat geeft meteen ook een prognose van het aantal dat in de 2de graad ASO voor de richting
Freinetpedagogie kan of zal kiezen in het schooljaar ZOZI-2022.
De verwachting lijkt gegrond dat naarmate freinetonderwijs op die manier ook meer ingeburgerd
geraakt in het secundair onderwijs het aantal leerlingen dat ook in het secundair onderwijs voor

a 
Reuter, Y., Une école Freinet, fonctionnement et effets d'une pédagogie alternative en milieu populaire,

l'Harmattan, Paris, 2007
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freinetpedagogie kiest, zal toenernen voor de volgende schooljaren, parallel aan de stijging in het
basisonderwijs sedert begin deze eeuw. Een indicatie in die richting hebben we ook gezien op de
infodagen van Keerpunt (half februari2O2Al, waar het aantalaanwezige ouders en leerlingen
beduidend groter was dan vorig schooljaar, toen Freinetschool Keerpunt nog moest starten.
Bijvoorbeeld in Keerpunt Oudenaarde hebben we 90 aanmeldingen gekregen van geïnteresseerde
ouders, terwijl er maar 28 beschikbare plaatsen zijn in 1A. Harde cijfers kunnen we verder nog niet
geven, omdat de elektronische aanmeldingen in Gent en Brussel nog bezig zíjn en inschrijvingen voor
de andere vestigingen nog niet konden starten wegens de coronamaatregelen.

3) ln het aanvraagdossier is opgenomen dat voor het nieuwe structuuronderdeelgeen specifieke
voorkennis vereist is. Hoewel dit ruime instroommogelijkheden schept voor leerlingen, kan dit
tevens een effect zijn van een onvoldoende onderscheidend vermogen ten aanzien van andere
structuuronderdelen. Bedoelen de aanvragers dat het aanbod dermate breed is en een
natuurlijk verloop op vlak van complexiteit kent dat het weinig inhoudelijke drempels opwerpt
die een vlotte instroom zouden kunnen hinderen, en dat de ontbrekende voorkennis naar
methodieken, technieken en pedagogiek vlot bijgewerkt kan worden voor de betreffende
leerlingen? Kan dit verduidelijk worden?

De interpretatie in de vraagstelling is correct. Voor de duidelijkheid nemen we ze hieronder over:

Voor het nieuwe structuuronderdeel is geen specifieke {inhoudelijke} voorkennis vereist. Er zijn geen
noemenswaardige drempels die een vlotte instroom zouden kunnen hinderen. Eventuele
ontbrekende voorkennis op het gebied van methodieken, (freinet)technieken en pedagogíek kan
voor de betreffende leerlingen vlot worden bijgewerkt. ln die zin sluit het structuuronderdeel aan bij
de algemene vísíe Ín het Vlaanns onderwíjs dat in princÍpe geen enkele basisoptie een voorafname is

voor êen studiekeuze in de tweede graad. l''let structuuronderdeel Freinetpedagogie verschilt, voor
wat de specifieke voorkennis betreft, dus niet van de andere structuuronderdelen van de tweede
graad van het ASO.

Leerlingen die in het regulier onderwijs de eerste graad A-stroom voltooid hebben, hebben vaak niet
zo veel ervaring met groepswerk, zeifstandig werk in de klas en peer-instructie. Voor deze
methodieken zullen zij een stukje Ínoeten inhalen wat de leerlingen die hun eerste graad binnerr de
optie Freinetpedagogie hebben gevolgd, al sterk beheersen. De groepsmentor kan daarbij via de
individuele coaching en mentoring ondersteuning bieden, of deze leerlingen gezamenlijk een aantal
vaardigheden en attitudes hieromtrent aanleren {planning doorzettingsvermogen, durven vragen,
peer instructie, je afleiders kennen en beheersen, ...). Onze ervaring met de huidige leerlingen in
Keerpunt die hun lagere school niet in het freinetonderwijs hebben doorlopen, leert dat zij dit snel
oppikken en hier sterk in groeien in de eerste weken van het schooljaar.

Wat betreft het onderscheidend vermogen van het structuuronderdeel tegenover andere
structuuronderdelen, willen we het volgende opmerken. Het structuuronderdeel Freinetpedagogie
legt de klemtoon op een bredere vorming dan de andere structuuronderdelen van het ASO: enerzijds
een bredere cognitieve vormíng dankzij ateliers ín verschílÍende kennisdomeinen; anderzijds een
brede technische, culturele en kunstzinnig-creatieve vorming; daarnaast ook een doorgedreven
toepassing van onderzoeksvaardigheden (onderzoek en atelier), verdiepende en activerende
leercompetenties {onderzoek, atelier}, ondernernerschap (praktische burgerschapsvorming,
ervaringsweek), burgerschap (praktische burgerschapsvorming, klasraad), coóperatie (praktische
burgerschapsvorming, klasraad) en andere "vaardigheden van de 21ste eeuw". Het
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strtlctuuronderdeel FreinetpedagogÍe biedt leerlingen de kans om deze 2Lste-eeuwse vaardigheden
ook in het complementair gedeelte verder te ontwikkelen, zonder dat ze al een definitieve
inhoudelijke keuze hoeven te maken. Ook dat laatste is een bij uÍtstek onderscheidend kenmerk van
het structuuronderdeel Freinetpedagogie.

4l De eerste aanvraag voor een nieuw structuuronderdeel Freinetpedagogie 2d* graad
aso/doorstroomfinaliteit werd o.a. afgekeurd omdat de finaliteit onvoldoende duidelijk uit het
dossier bleek. Bii het doornemen van het nieuw aanvraagdossier blijft die onduidelijkheid
bestaan. Op welke manier wordt gegarandeerd dat het structuuronderdeel gericht is op
competenties nodig in functie van doorstroom?

Het structuuronderdeel Freinetpedagogie is enerzijds gericht op doorstroming naar de derde graad
ASO (met een positieve studiekeuze), anderzijds op positieve orlëntatie naar KSO, TSO, BSO. Met
"positieve studiekeuze/oriëntatie" bedoelen we dat de leerling dankzij de basisvorming, het
specifieke en het complementaíre gedeelte van het structuuronderdeel van de bredere tweede
graad kennis heeft gemaakt met verschillende competenties, belangstellingsgebieden en
freinettechnieken, zodat de keuze voor een studierichting in de derde graad kan gebeuren met de
nodige voorkennis en belangstelling, dus vanuit een positieve motivatie gebaseerd op een verworven
praktijkervaring.

Scholen die het structuuronderdeel programmeren, kunnen deze dubbele doelstelling realiseren
door enkele langlopende ateliers (ateliers op jaarbasis) vast te leggen die aansluiten bij de bestaande
basisvorming van alle AS0-studierichtingen én de minimumdoelen van de eigenheid van de
Freinetpedagogie (gekoppeÍd aan de specífieke wetenschapsdomeinen) maar ook door de
kortlopende ateliers te gebruiken voor een uitbreiding van die specificiteit onder andere ook in het
complementaire gedeelte. Concreet zou elke schooleen dubbeltraject kunnen aanbieden:

. brede oriëntatie voor leerlingen die nog geen studiekeuze gemaakt hebben (in het
eerste en tweede jaar van de 2de graad)

o brede oriëntatie plus verdieping voor leerlingen die al een studiekeuze gemaakt
hebben (vooral in het tweede jaar van de 2de graad)

Daarnaast behoort het tot de opdracht van de school om de leerlingen actief te begeleiden (onder
meer via coaching/mentoring) bij de zoektocht naar een geschikte studierichting. Verschillende
onderdelen van het SO FP kunnen hiervoor ingezet worden: ateliers, burgerschapsprojecten,
onderzoeksthema's, ervaringsweek kunnen gekozen worden in functie van de interesse(verdieping)
van de leerling in kwestie.

Het structuuronderdeel Freinetpedagogie situeert zich binnen de "domeinoverschrijdende
doorstroom", wat betekent dat de competenties nodig in functie van doorstroom voldoende
ontwikkeld moeten worden. ln dat verband merken we het volgende op:

De competenties van de 21ste eeuu/, die beschouwd worden als doorslaggevend voor een succesvol
aanvatten en afwerken van hogere studies, komen bij uitstek aan bod binnen het structuuronderdeel
Freinetpedagogie {voortbouwend op de basisvorming):

. zelfkennis, zelfreflectie, inzicht in de eigen sterke punten en werkpunten

r planmatigkunnenwerken,doorzettingsvermogen
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. professioneel teamgericht werken (bv. de leiding nemen, verslag nemen, constructief
feedback geven)

o ondernemingszin: initiatief durven nemen, risico's inschatten, creativiteit, oplossingsgerichte
houding

. onderzoeksvaardigheden en een onderzoekende attitude

o vaardiE presenteren

. vaardig schrijven (bv. onderzoek)

r sociale competenties: burgerschapszin, empathie, ervaringsweek, groepswerk

r mediawijsheid (ook 'fake news' en kwaliteit van bronnen!), informatievaardigheden

ln dit verband verwijzen we graag naar het VLOR-advies "Advies instapprofiel van de student hoger
onderwijs" (lDR/12 juni 20L2, RHO-RHO-ADV-010, zie bijlage), specifiek gericht op de verwachte
competenties van studenten die beginnen aan een academische of professionele bachelor. De
"instapcoinpetenties voor hoger onderwijs", zoals ze in bijlage 2 worden samengevat, stemmen ín

heel hoge mate overeen met de competenties die in het structuuronderdeel Freinetpedagogie
ontwikkeld worden:

r instapcompetentie keuzevermogen (verantwoorde studiekeuze maken)
. instapcompetentiewerkhouding
. instapcompetentie cognitief vermogen (leren leren)
o ínstapcompetentie probleemoplossend vermogen
o instapcompetentie communicatief vermogen
o instapcompetentielCT

Specifiek voor wat competenties in de betekenis van "kennis" (en dus de voorkennis voor de
verschillende ASO-richtingen in de derde graad; de vakspecifieke competenties) betreft, legt het
structuuronderdeel Freinetpedagogie de verplichting op dat elke leerling in de tweede graad een
aantal kennisdomeinen verdiept. De school moet een voldoende breed aanbod voorzien, bv.
minstens één of twee langlopende ateliers (een half jaar of een jaar) met het oog op doorstroming
naar een ASo-richting. Ter illustratie noemen we enkele voorbeelden van dergelijke langlopende
ateliers: economie en economisch ondernemerschap, verdieping Engels, verdieping Frans,
natuurwetenschappen, wiskunde l, wiskunde ll, statistiek, menswetenschappen,
cultuurwetenscha ppen, programmeren.

Als besluit kunnen we stellen dat de Freinetpedagogie een pedagogie is die b4 uitstek voorbereidt op
doorstroom. De nadruk ligt daarbij zowel op het cognitieve en de vaardigheden als op het
attitudinale asBect (2lste-eeuwse vaardigheden). De visie achter het structuuronderdeel
Freinetpedagogie sluit dan ook naadloos aan bij de visie zoals die door de VLOR in 2012 ("Vísietekst
over algemene vorming in het secundair onderwijs", JVR 12 januari 2012, RSO-RSO-END-001; zie
bijlage) geformuleerd werd: "De algemene vorming in het secundair onderwijs sluit aan bij de
behoeften, mogel'rjkheden, ervaringen en talenten van iedere leerling. Dat betekent dat niet
iedereen dezelfde algemene vorming moet krijgen. Het moet mogelijk zijn om bij bepaalde
leerlingenprofielen op verbreding en verdieping in te zetten."
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5l lnhoud 'het wat' van het structuuronderdeel

a) ln het aanvraagdossier vallen een aantal elementen op waarin het aangevraagde
structuuronderdeel zich onderscheidt van bestaande structuuronderdelen. Tegelijkertijd
valt het op dat bepaalde inhouden van het aanvraagdossier sterk weergegeven zijn vanuit
het "hoe"-perspectief hoewel ze {tevens) over het "l,uat" handelen. ln de
adviseringsprocedure zijn de inhouden, het "waf, heel belangrijk. Kunnen de aanvragers
duidelijker de "wat" omschrijven en beter de rol aangeven van de ateliers binnen de 7
geformuleerde domeinen?

De kortlopende ateliers (3 tot 6 weken) moeten garanderen dat de vorming die we binnen het

structuuronderdeel Freinetpedagogie aanbieden voldoende breed blijft: we willen zo veel mogelijk

belangrijke levensdomeinen aan bod laten komen bij de leerinhouden: vandaar dat er ook in de

tweede (en de derde)graad nog kunstzinnige en technisch-ambachtelijke ateliers aangeboden

worden, naast meer cognitieve ateliers waarin de leerlingen een kennis- of wetenschapsdomein

kunnen verkennen. tn deze studierichting zullen leerlingen tot in het 6e jaar blijven schilderen,

musíceren, hout en andere materialen bewerken naast het bestuderen van talen, exacte en mens-

wetenschappen... We vinden deze brede kijk op de wereld in al zijn aspecten en op de eigen

interesse en mogelijke inbreng daaraan zo belangrijk dat we die in de atelierwerking willen laten

bestaan naast eerste vormen van specialisatie in meer langdurige ateliers. Zo blijven we 'hoofd, hart

en handen' aanspreken en willen we het geformuleerde cesuurdoel 5 bereiken, dat we na overleg

met de overheid in het protocol orntrent de cesuurdoelen meer zullen afstemmen op de gekozen

wetenschapsdomeinens: de leerlingen verdiepen hun inzicht in de verschillende kennis- en

vaardigheidsdomeinen van de samenleving, waarderen het belang van elk van deze domeinen en

ontdekken, verkennen en ontwikkelen gaandeweg hun eigen interessegebieden. De scholen die het
SO Freinetpedagogie programmeren zullen dus een gevarieerd aanbod aan kortlopende ateliers
aanbieden, zodat de leerlingen op het einde van de graad minstens uit elk van de zeven door ons

onderscheiden domeinen één atelier gevolgd hebben, zodat de leerlingen op het einde van de graad

minstens een evenwichtige keuze gemaakt hebben uit de onderscheiden domeinateliers. Verder

volgen de leerlingen ook een langlopend atelier (een half of volledig schooljaar), dat zich meestal zal

situeren in het domein kennisverwerving en -verdieping. ln dat geval moet er uit dat domein niet
nog een kortlopend atelier gevolgd worden.

bl ln het structuuronderdeel Freinetpedagogie worden volgens het aanvraagdossier geen

leerinhouden vastgelegd. Dat blijkt ook uit de opgenomen cesuurdoelen die ongewijzigd
zijn ten opzichte van het eerste aanvraagdossier.

Cesuurdoeten voor de 2e graad worden afgeleid van specifieke eindtermen voor de 3e
graad. Bij de herwerkte specifieke eindtermen (waarvoor het regelgevend traject lopend isf
voor alle structuuronderdelen doorstroom- en dubbele finaliteit van de matrix secundair

t 
We hebben de cesuurdoelen bepaald in het verlengde van de doelen van de basisoptie. Uíteraard willen we

die na verdere ruggenspraak met de overheid verder verfijnen op basis van afstemming met de specifieke
competenties van de derde graad.
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onderwíis is steeds op nolgende manier tewerk gegaan om de ínhoprden te kunnen
vastleggen die in de specifieke eindtermen moeten opgenomen worden

o Opliisting van meest logische vervolgopleidingen in een doorstroomprofiel
o Selectie van wetenschapsdomeinen op basis van doorstroomprofiel. Volgende

-"':"'ï:ïi#ïï:ï":,ïiï"ï::ï::ï::""'

o Moderne talen
o Klassieke talen
r Kunst en cultuur
r Filosofie

Exacte wetenschappen
r Wiskunde
o Informaticawetenschappen
o Biologie
o Chemie
o Aardwetenschappen
o Fysica

o STEM

o Bewegingswetenschappen
Sociale wetenschappen

r Gedragswetenschappen
r Socialewetenschappen
o Economie

o Afbakening van onderdelen van wetenschapsdomeinen die gekoppeld worden aan
specifieke studierichtingen

o Ontwikkeling van specifieke eindtermen per onderdeel rran wetenschapsdomein

Specifieke eindtermen en de daarvan afgeieide cesuurdoelen dienen om inhouden/het
'wat' vast te leggen terwijl de beschrijving van het nieuwe structuuronderdeel
Freinetpedagogie in grote mate focust op technieken/werkvormen: "het legt geen leerstof
vast, maar een pedagogisch-didactische aanpak". Zicht krijgen op de inhouden is essentieel
in functie van de advisering van het nieuwe structuuronderdeel. De eventuele SpEï
Freinetpedagogie {en de daarvan afgeleÍde cesuurdoelen} zullen bovendien ontwikkeld
moeten worden volgens bovenstaand beschreven methodologie die bijvoorbeeld ook
gehanteerd is voor het sffuctuuronderdeel Steinerpedagogie.

We begrijpen de logica van de voorgestelde aanpak; vanuit het doorstroomprofiel (meest logische
vervolgopleidingen) van elke studierichting eerst de finaliteit (specifieke eindtermen 3du graad) van
elke in de matrix opgenomen studierichting vastleggen en daaruit de cesuurdoelen voor de 2d" graad
afleiden. We hebben bij de huidige aanvraag meer aandacht besteed aan de continuiïeit van het
structuuronderdeel Freinetpedagogie in het verlengde van de basisoptie in de 1't" graad. De
vermelde cesuurdoelen van de 2d" graad zijn dan ook eerder in het kader van die continuïteit
geformuleerd, voortbouwend op de doelen van de basisoptie Freinetpedagogie in 24. Net om die
continui'teit te garanderen voor de scholen en de leerlíngen waar die basisoptie geprogrammeerd
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werd, hebben we nu reeds een aanvraag voor de 2d" graad íngediend, zodat het níeuwe
structuuronderdeel kan starten in schooljaar 202L-2022. Het is zeker de bedoeling in de nabije
toekomst ook voor de 3du graad ASO de aanvraag te doen, maar het leek ons beter, met die
erkenningsaanvraag te wachten tot het kader voor de eindtermen 3d" graad zowel voor de

basisvorming als voor de specifieke studierichtingen definitief vastgelegd en gecommuniceerd is.

Voorlopig kunnen we op vraag 5b enkel antwoorden door aan te geven waar we op het einde van de
rit met Freinetpedagogie willen landen, zowel qua doorstroomprofielals qua 5PET.

Freinetpedagogie heeft in de matrix een plaats binnen de dorneinoverschrijdende doorstroom.

Wellicht zal het geen verbazing wekken als we het doorstroomprofiel breed en ambitieus willen
forrnuleren. Op het eerste gezicht lijkt geen enkele vervolgopleiding in het hoger onderwijs, zowel

voor professionele als voor acadennische bachelor uitgesloten na de studierichting Freinetpedagogie,

behalve wellicht opleidingen in Klassieke talen. Eindtermen en specifieke eindtermen zijn

minimumdoelen, die alle leerlingen zullen rnoeten realiseren. Leerlingen echter die bijvoorbeeld
wiskunde, exacte wetenschappen, geneeskunde, íngenieurswetenschappen e.d. willen studeren in

het hoger onderwijs, zullen in hun pakket langdurige ateliers bijkomende inhouden uit de STEM-

domeinen moeten opnemen naast een aantal minimumdoelen van de specifieke eindtermen
wiskunde en wetenschappen.

We kunnen wel al stellen dat op het vlak van algemene doorstroomcompetenties Freinetpedagogie
goed zou moeten scoren, o.m. door de extra-aandacht en leertijd die in het cornplementair gedeelte
ingeruimd wordt voor de onderzoekscompetenties en het zelfstandig leren. Ook als we kijken naar

de instapcompetenties die de VLOR voor opleidingen van zowel professionele als academische

bachelors formuleerde, kunnen we veronderstellen dat de meeste opleidingen aan het
doorstroomprofielvan treinetpedagogie kunnen toegewezen worden: het gaat daarbij om
competenties rond studiekeuze, leren leren, problemen oplossen, taal, ICT en werkhoudingG. Deze

competenties die ook al in de basisvorming aan bod komen, worden door het structuuronderdeel
Freinetpedagogie verder aangescherpt door de klasraad, de atelierwerking (in de breedte met
kortlopende ateliers, verdiepend in een gekozen wetenschapsdomein via langdurige ateliers), het
onderzoekswerk en de praktische burgerschapsprojecten.

Het is de bedoeling om bij de toekomstige aanvraag voor de derde graad de formulering van
specifieke eindtermen Freinetpedagogie en het doorstroomprofiel verder uit te werken volgens de

aangegeven methodiek en dan de cesuurdoelen te verfijnen voor protocollering met de overheid.

t 
VLOR, Advies instapprofiel van de student hoger onderwijs, 12.iuni 2012
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6l ln het aanvraagdossier valt volgende passage op: "Precies op dat punt onderscheidt het
structuuronderdeel Freinetpedagogie zich van andere structuuronderdelen: het legt geen
leerstof vast, maar een pedagogisch-didactische aanpak die toelaat om via de verkenning van
tijdens het leerproces gekozen inhouden de vereiste leerdoelen en eindtermen te bereiken."
Hierin schuilt een schijnbare tegenspraak: hoe is het mogelijk om gericht naar leerdoelen en
eindtermen te werken, zonder leerstof vast te leggen? Kunnen de aanvragers dit
verduidelijken? Hierbij rekening houdend met de garantie dat het structuuronderdeel de
beoogde doorstroomfinaliteit blijft garanderen?

Met de geciteerde uitspraak uit ons aanvraagdossier bedoelen we twee dingen. Ten eerste is er voor
sommige leerdoelen geen onlosmakelijke band tussen het doel en de leerinhoud; je kan om
eenzelfde doel te bereiken aan verschillende inhouden werken. De in het structuuronderdeel
Freinetpedagogie opgenomen doelen rond onderzoeksvaardigheden zijn daar een mooivoorbeeld
van. Het in het aanvraagdossÍer vermelde cesuurdoel 7 bepaalt dus niet over welke inhoud de
onderzoeksvragen moeten gaan, die verder uitgewerkt worden om de leerlingen te helpen om tot
zelfstandig leren via proefondervindelijk verkennen te komen. De interesse van de leerlingen, de
actualiteitswaarde van sommige inhouden in de maatschappelijke context (denken we bijvoorbeeld
aan de coronacrisis) zullen hier mee de keuze van de inhouden sturen.

Ten tweede bedoelen we met de geciteerde uitspraak dat we geen identieke inhoud willen
vastleggen voor alle leerlingen die het structuuronderdeel Freinetpedagogie volgen. ln het kader van
de atelierwerking zullen de leerlingen ook langdurige ateliers kunnen kiezen in een bepaald
wetenschapsdomein. Dat betekent dat ze voor dat gekozen domein de cesuurdoelen (met
vastgelegde leerinhouden) moeten bereiken. Bijvoorbeeld leerlingen die kiezen voor een langdurig
atelier wiskunde zullen in R tweedegraadsvergelijkingen oplossen, goniometrische formules
gebruiken, rekenen met complexe getallen en de ligging van en afstanden en hoeken tussen objecten
in het vlak kunnen bepalen. Dit moet hen toelaten om bij doorstroming naar de 3d" graad ook de
specÍfieke eindtermen voor dat wetenschapsdomein te bereíken.. Leerlingen die voor een ander
wetenschapsdomein kiezen, zullen dan weer andere {cesuur)doelen via andere leerinhouden
bereiken. Maar deze Ínhoudelijke differentiatie blijft passen in het structuuronderdeel
Freinetpedagogie, dat als geheel comprehensief blijft en waarvoor minimale specifieke eindtermen
voor alle leerlingen bepaald zijn.

7l ln het dossier lezen we het volgende: "Omdat de bestaande strustuuronderdelen hoofdzakelijk
gericht ziin op vakinhouden, gaat de meeste aandacht logischenrvijze naar de inhoudelijke
leerdoelen en komen de (sleutellcompetenties/vaardigheden van de 21ste eeuw slechts in de
marge aan bod. ln het voorgestelde structuuronderdeel Freinetpedagogie nemen deze
vaardigheden daarentegen de centrale plaats in: niet de inhouden maar de doelen op kennis-,
vaardigheids- en attitudeniveau liggen vast en vormen het vertrekpunt van het leren." De

sleutelcompetenties en 2lí"-eeuwse vaardigheden liggen aan de hasis van de eindtermen voor
de basisvorming. Uit het aanvraagdossier blijkt onvoldoende duidelijk waarin de focus op deze
sleutelcompetenties en vaardigheden in het specifiek gedeelte van het structuuronderdeel
Freinetpedagogie zich onderscheidt van de basiworming.

Het is de bedoeling om in het specifieke gedeelte van het structuuronderdeel Freinetpedagogie nog
meer in te zetten op enkele vereiste eigenschappen van leerlingen in een onderwijs dat vertrekt van
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bijzondere pedagogische opvattingen, dan voorzien is in de basisvorming, waarÍn de eíndtermen
inderdaad al de sleutelcompetenties en 2l-ste-eeuwse vaardigheden bevatten. Van den Branden
(Onderwijs voor de 2lste eeuw, Acco, Leuven, 2018, pp. 21 - 30) stelt in negen punten hoe leerlingen
moeten leren in de 2lste eeuw. ln het structuuronderdeel Freinetpedagogie willen we, aanvullend
bij wat in de basisvorming al aan bod komt, een eigen bijdrage leveren aan vier van de door Van den
Branden vermelde punten: leerlingen moeten leren hoe ze sociale relaties doen werken, verandering
doen werken, hun eigen'leer-kracht'doen werken en hun eigen leven doen werken.

We nemen in het structuuronderdeel de klasraad op als scharnier voor de coóperatieve werking van
de klas, waardoor de sociale relaties beter gaan werken, leerlingen van elkaar kunnen leren en
samen het werk van hun klas organiseren"

ln het struduuronderdeel Freinetpedagogie zit heel wat flexibiliteit ingebouwd, het aanbod aan
ateliers verandert geregeld, de leerlingen moeten nieuwe keuzes maken in het veranderende
aanbod. Zeker in de keuze voor langdurige ateliers zullen leerlingen beroep doen op hun eigen 'leer-
kracht': meer en meer worden ze daarbij auteur van hun eigen leren, kiezen ze doelen en curricula
die aansluiten bij hun interesses, hun reeds ontwikkelde competenties en deze die ze verder willen
uitbouwen in functie van doorstroming naar vervolgtrajecten. Daarin treden ze steeds rneer
zelfstandig op, met de steun van de leraars-mentoren nemen ze zelf verantwoordelijkheid om de
gekozen doelen te bereiken. Daarom wordt er vanaf de tweede graad in het structuuronderdeel
extra-aandacht besteed aan de onderzoekscompetenties van de leerlingen om hun eigen leren te
sturen.

Het ervaringsleren waarop de freinetpedagogie steunt zorgt er o.m. door de in het
structuuronderdeel voorziene onderdeel 'praktische burgerschapsvorming' voor dat ze hun eigen
leven kunnen doen werken. Freinet zelf wou onderwijs 'par la vie, pour la vie, par le travail'. Van den
Branden schrijft 'Onderwíjs maakt jongeren wijzer als het hen helpt ontdekken waar hun echte
talenten, interesses en ambities liggen, hoe ze hun beperkingen kunnen overstijgen en welke verdere
{onderwijs)loopbaan de meest geschikte is om het maximale uit hun leervermogen te halen.' (p. 28}.
Via het structuuronderdeel Freinetpedagogie kunnen we meer garanties inbouwen om dat voor alle
leerlingen te bereiken, doordat ze voor gedifferentieerde leertrajecten (ook naar doelen en
inhouden) kunnen kiezen. ln de basisvorming ligt het wat en waartoe meer vast voor iedereen, de
differentiatie ligt daar vooral in het hoe en in de tijd die besteed wordt aan het bereiken van de
verschillende doelen. Die gedifferentieerde leerdoelen en leerinhouden worden wel vastgelegd bij de
start van het curriculum van het langdurig atelier, maar zijn binnen het structuuronderdeel
Freinetpedagogie niet voor alle leerlingen hetzelfde.

Namens Freinetscholen Keerpunt vzw:

Luc Heyerick, voorzitter
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- Karl Desloovere, Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en 
Studietoelagen, Afdeling Kwalificaties en Curriculum 

 

Door de maatregelen in het kader van Covid-19 heeft de commissie de indiener niet uitgenodigd 
voor een gesprek over het aanvraagdossier, maar schriftelijk vragen ter verduidelijking aan de 
indiener voorgelegd op 20/03/2020. De indiener heeft bijkomende informatie bezorgd op 
29/03/2020. 

Bespreking van de criteria  
 

De benaming van het structuuronderdeel, de graad, de onderwijsvorm, en het studiegebied 
De gevraagde informatie is opgenomen in het dossier en voldoet aan de criteria opgenomen in 
het BVR van 06/07/20071 en omzendbrief SO60. 

De maatschappelijke, economische of culturele behoefte  
De gevraagde informatie is opgenomen in het dossier en voldoet aan de criteria opgenomen in 
het BVR van 06/07/2007 en omzendbrief SO60. De aanvrager stelt dat een structuuronderdeel 
Freinetpedagogie in het secundair onderwijs maatschappelijk, economisch en cultureel relevant is 
als continuïteit van het pedagogisch project. Daarnaast geeft de indiener aan dat verscheidene 
factoren de omzetting van de basisprincipes van Freinetonderwijs in de concrete werking van 
secundair scholen bemoeilijken. De specifieke visie van Freinet op mens en maatschappij en op 
hoe kinderen en jongeren zich ontwikkelen en leren, biedt volgens de aanvrager voldoende 
argumentatie om de behoefte van het aangevraagde structuuronderdeel te ondersteunen.  

Louter de continuïteit van een pedagogisch project is onvoldoende om een nieuw 
structuuronderdeel op te richten. De criteria zoals vermeld in het BVR van 06/07/2007 en de 
omzendbrief SO60 maken dit zichtbaar. De meerwaarde van Freinetpedagogie als een 
pedagogisch-didactisch project is duidelijk. De maatschappelijke relevantie om hiervoor een 
structuuronderdeel in te richten kan teruggevonden worden in de mogelijkheid van de leerling om 
binnen Freinetpedagogie zelf vorm te geven aan zijn/haar leerproces en persoonsvorming vanuit 
eigen interesses en zonder keuzes die inhouden beperken. Het is een aandachtspunt om de 
inhoudelijke specificiteit van de vorming in functie van een vlotte en gewenste doorstroom 
expliciet te bewaken (zie criterium “De beschrijving van het onderscheidend karakter ten opzichte 
van al bestaande structuuronderdelen”). 

De invulling van het structuuronderdeel wordt bepaald vanuit een of meer actuele 
referentiekaders, waaronder studieprofielen en federale of Vlaamse regelgeving  
De gevraagde informatie is opgenomen in het dossier en voldoet aan de criteria opgenomen in 
het BVR van 06/07/2007 en omzendbrief SO60. De indiener geeft duidelijk aan welke 
referentiekaders aan de basis van de aanvraag liggen. Daarbij wordt verwezen naar de visie van 
Célestin Freinet op de ontwikkeling van het kind, op leren en pedagogisch handelen. Daarnaast 

 
1 Het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2007 tot vaststelling van de indienings- en 
adviseringsprocedure voor voorstellen van nieuwe structuuronderdelen in het voltijds secundair 
onderwijs, wat de eerste graad en de tweede graad van het algemeen, het technisch en het 
kunstsecundair onderwijs betreft 
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worden ook actuele referentiekaders zoals o.a. de 16 decretale sleutelcompetenties en de 21ste-
eeuwse vaardigheden vermeld.  

 

De onderwijskundige en opvoedkundige context: de aansluiting bij de doelgroep, het bieden 
van een duidelijke finaliteit, namelijk de arbeidsmarktgerichtheid en/of de 
doorstroomgerichtheid, de mate waarin leermotivatie gestimuleerd wordt  
De gevraagde informatie is opgenomen in het dossier. De aanvrager geeft aan dat het 
structuuronderdeel Freinetpedagogie zowel doorstroomgericht (binnen het aso/doorstroom-
finaliteit) als (her)oriënterend is met als belangrijk doel de leerlingen laten proeven van een rijke 
waaier aan vaardigheids- en interessegebieden. De focus wordt gelegd op 21ste-eeuwse 
vaardigheden en generieke doorstroomcompetenties welke centraal staan in de Freinetpedagogie 
en die in de praktijk essentieel blijken te zijn voor succes in het hoger onderwijs. Omwille van 
onder andere die reden is er in de vernieuwde basisvorming heel wat aandacht voor de 21ste-
eeuwse vaardigheden en zijn generieke doorstroomcompetenties expliciet opgenomen in de 
nieuwe specifieke eindtermen2 van alle studierichtingen van de derde graad doorstroom- en 
dubbele finaliteit. 

De indieners geven aan dat het structuuronderdeel daarnaast ook de verplichting oplegt dat elke 
leerling in de tweede graad een aantal kennisdomeinen verdiept. Die verdieping kan in 
verschillende ‘vakken’, maar wat de verdieping an sich moet inhouden blijkt momenteel niet uit 
het aanvraagdossier. De indiener geeft aan dat dit voor elke leerling verschillend kan zijn, 
afhankelijk van de keuzes die de leerlingen maken. In het geval de Vlaamse Regering deze aanvraag 
goedkeurt, vormt dit een aandachtspunt bij de daaropvolgende formulering van cesuurdoelen die 
de inhoudelijke specificiteit van het structuuronderdeel bepalen. 
 

Een inschatting van de instroom  
De gevraagde informatie is opgenomen in het dossier en voldoet aan de criteria opgenomen in 
het BVR van 06/07/2007 en omzendbrief SO60. Voor de aanvrager is het niet evident om concrete 
cijfers te geven. De aanvrager schat in dat voor de 11 scholen die Freinetpedagogie als basisoptie 
aanbieden er ongeveer 300 leerlingen zich zullen inschrijven voor het eerste schooljaar dat de 
basisoptie geprogrammeerd wordt. Dit aantal geeft een prognose van het aantal leerlingen dat in 
de tweede graad voor het structuuronderdeel Freinetpedagogie zal kiezen. Vanuit deze aanname 
kan een zekere instroom verwacht worden. 

Een inschatting van de uitstroom  
De gevraagde informatie is opgenomen in het dossier en voldoet aan de criteria opgenomen in 
het BVR van 06/07/2007 en omzendbrief SO60. De aanvrager geeft aan dat vanuit de tweede graad 
Freinetpedagogie een vlotte doorstroom mogelijk moet zijn naar een potentiële derde graad 
Freinetpedagogie maar ook naar andere studierichtingen. Binnen het structuuronderdeel 
‘Freinetpedagogie’ dat breed ingevuld wordt, vertrekt de voorbereiding op doorstroming naar de 
derde graad vanuit de interesses en talenten van de leerlingen. Afhankelijk van de keuzes die de 

 
2 Regelgevend traject voor de nieuwe eindtermen 2de en 3de graad en specifieke eindtermen 3de graad 
secundair onderwijs is lopende. 
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leerlingen maken wat ‘kennisverdieping in functie van doorstroom’ betreft, kan vlotte doorstroom 
naar andere studierichtingen dan Freinetpedagogie gerealiseerd worden. 

De noodzakelijke materiële en financiële middelen en expertise  
De gevraagde informatie is opgenomen in het dossier en voldoet aan de criteria opgenomen in 
het BVR van 06/07/2007 en omzendbrief SO60. Op materieel gebied zijn er volgens de aanvragers 
geen extra structurele middelen noodzakelijk voor de inrichting van het structuuronderdeel. In 
functie van het gewenste atelieraanbod geven ze bovendien aan dat scholen ad hoc op zoek 
kunnen gaan naar (tijdelijke) begeleiders of leerkrachten met de nodige expertise.  

De noodzakelijke samenwerking, als die vereist is  
De gevraagde informatie is opgenomen in het dossier en voldoet aan de criteria opgenomen in 
het BVR van 06/07/2007 en omzendbrief SO60. De aanvragers stellen dat voor enkele onderdelen 
van het structuuronderdeel Freinetpedagogie samenwerking met externe partners een vereiste is. 
Een Freinetschool is van nature een brede school, die streeft naar een samenwerking met een 
brede waaier aan partners.  

De beschrijving van de plaats in de opleidingenstructuur en in voorkomend geval de vereiste 
voorkennis  
De gevraagde informatie is opgenomen in het dossier en voldoet aan de criteria opgenomen in 
het BVR van 06/07/2007 en omzendbrief SO60. De aanvragers stellen dat er geen vereiste 
specifieke voorkennis nodig is voor de leerlingen, ook niet op vlak van (ervaringen met) 
Freinetpedagogie.  

De beschrijving van het onderscheidend karakter ten opzichte van al bestaande 
structuuronderdelen  
De formulering van dit criterium in de regelgeving biedt interpretatieruimte. 

Artikel 1 van het BVR van 06/07/2007: “Artikel 1. Voorstellen van nieuwe structuur-
onderdelen van de eerste graad secundair onderwijs of de tweede graad algemeen, 
technisch of kunstsecundair onderwijs kunnen door de bevoegde dienst van het Vlaams 
Ministerie van Onderwijs en Vorming op eigen initiatief worden uitgewerkt of kunnen door 
belanghebbenden permanent bij voormelde dienst worden ingediend.” 

Artikel 5, 9° van het BVR van 06/07/2007: “9° de beschrijving van het onderscheidend 
karakter ten opzichte van al bestaande structuuronderdelen;” 

De interpretatieruimte die artikel 5 biedt heeft ertoe geleid dat er binnen de commissie 
verschillende standpunten en appreciaties zijn wat dit criterium betreft. 
 
Het specifieke van het pedagogisch-didactisch project onderscheidt het aangevraagde 
structuuronderdeel Freinetpedagogie van andere structuuronderdelen. De aanvrager schuift 
volgende kenmerkende elementen ten opzichte van reeds bestaande structuuronderdelen naar 
voor: 

o de mate waarin leerlingen zélf een deel van hun traject kiezen en van daaruit verder 
verkennen; 

o de “ruime breedte” waarin deze keuzes gemaakt kunnen worden (bijvoorbeeld: 
leerlingen kunnen domeinoverschrijdend kiezen voor een focus 
Natuurwetenschappen-Latijn, Economische Wetenschappen-Humane 
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Wetenschappen …), met tegelijkertijd onverminderd aandacht voor de competenties 
die nodig zijn voor doorstroom naar het vervolgonderwijs; 

o de mate waarin de gemaakte keuzes geen voorafnames hoeven te zijn voor 
vervolgkeuzes, en aldus niet beperkend zijn; 

o de structurele inzet op de verhoging van de kansen op positieve ervaringen, door 
het opzetten van een structuuronderdeel dat expliciet faalervaringen wil vermijden. 

De meer gerichte oriëntatie waarvoor geopteerd wordt in de tweede graad kan zich situeren in 
het specifieke karakter van een structuuronderdeel. Een nieuw structuuronderdeel onderscheidt 
zich niet alleen op pedagogisch-didactische vlak (‘het hoe’), maar ook op inhoudelijk vlak (‘het 
wat’). Voor een deel van de commissieleden is een inhoudelijk onderscheid niet of onvoldoende 
aanwezig, terwijl voor een ander deel van de commissieleden het inhoudelijk onderscheid duidelijk 
is. 
De indiener geeft aan dat het unieke van Freinetpedagogie ligt in het gegeven dat “het hoe, het 
wat, het waartoe en het waarom onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden of, anders uitgedrukt, 
dat het leren (de inhoud) vanzelf voortvloeit uit de consequente toepassing van een aantal 
didactische technieken (de freinettechnieken). Precies op dat punt onderscheidt het 
structuuronderdeel Freinetpedagogie zich van andere structuuronderdelen: het legt geen leerstof 
vast, maar een pedagogisch-didactische aanpak die toelaat om via de verkenning van tijdens het 
leerproces gekozen inhouden de vereiste leerdoelen en eindtermen te bereiken.” Het 
aanvraagdossier bevat weinig concrete informatie die het onderscheidend vermogen op het vlak 
van inhouden (‘het wat’) helder maakt.  
 
De huidige regelgeving verplicht de aanvrager niet om reeds concrete cesuurdoelen op te nemen 
in het aanvraagdossier. Dit gebeurt in de stap na goedkeuring van het aanvraagdossier. Volgende 
aandachtspunten zijn daarbij belangrijk:  

- bij het vastleggen van de doelen dient een mogelijke tegenspraak, tussen de vast te leggen 
inhouden (die de doorstroomfinaliteit bepalen) en de aanname dat het structuuronderdeel 
vooral een aanpak vastlegt, vermeden te worden; 

- de cesuurdoelen voor de 2de graad Freinetpedagogie dienen de zich globaal genomen te 
onderscheiden van (1) de doelen van de basisvorming, (2) de doelen van de basisoptie 
Freinetpedagogie en (3) de doelen van het specifiek gedeelte van andere 
structuuronderdelen. Bovendien moeten deze doelen gelden voor de volledige 
leerlingenpopulatie die voor het structuuronderdeel Freinetpedagogie kiest en de 
doorstroomfinaliteit en het beoogde doorstroomprofiel waarmaken. 

Het structuuronderdeel of de structuuronderdelen die in voorkomend geval vervangen worden  
De gevraagde informatie is opgenomen in het dossier en voldoet aan de criteria opgenomen in 
het BVR van 06/07/2007 en omzendbrief SO60. Het structuuronderdeel Freinetpedagogie is een 
nieuw structuuronderdeel. Er wordt geen structuuronderdeel vervangen.  
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Afsluitende bedenkingen 
 

De aanvraag werd behandeld volgens de criteria ingeschreven in de geldende regelgeving3 m.b.t. 
nieuwe structuuronderdelen. Daarbij werd vastgesteld dat de huidige procedure voor de aanvraag 
van nieuwe structuuronderdelen onvoldoende afgestemd is op de procedures ingeschreven of 
gehanteerd in de modernisering secundair onderwijs en de vernieuwing van de onderwijsdoelen. 
De commissie stelt voor om de bestaande procedure voor nieuwe structuuronderdelen dan ook 
te actualiseren en af te stemmen op bovengenoemde procedures en op de totstandkoming van 
nieuwe onderwijskwalificaties. Bij deze actualisering moet zeker oog zijn voor heldere en duidelijke 
beoordelingscriteria. 

Gezien de principes gehanteerd in de modernisering van het secundair onderwijs en bij de 
ontwikkeling van nieuwe onderwijsdoelen worden cesuurdoelen best afgeleid van specifieke 
eindtermen aangezien ze er ‘een opstap’ naar vormen. Daarom formuleert de commissie ad hoc 
het advies om in de toekomst de aanvraag van een nieuw structuuronderdeel voor de tweede 
graad best altijd in samenhang met één (nieuw) of meerdere structuuronderdelen voor de derde 
graad te bekijken/behandelen en de criteria in de regelgeving ook in die zin aan te passen.  

Afhankelijk van de beslissing die de Vlaamse Regering neemt over deze aanvraag moet de 
aanvrager desgevallend in een volgende fase cesuurdoelen uitwerken conform artikel 145 van de 
codex secundair onderwijs. Deze worden bij een positieve beslissing in samenspraak met de 
overheid via een protocolakkoord vastgelegd. 

 

 

 
3 Het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2007 tot vaststelling van de indienings- en 
adviseringsprocedure voor voorstellen van nieuwe structuuronderdelen in het voltijds secundair 
onderwijs, wat de eerste graad en de tweede graad van het algemeen, het technisch en het 
kunstsecundair onderwijs betreft 


